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   ING Nieuwenhove 
   Nieuwenhovestraat 45, 8790 WAREGEM 
   056/60.21.84  
   waregem.nieuwenhove@ing.com 
 
 
Bvba Catry-Dekimpe-Verplaetse, agent voor ING België, ingeschreven bij FSMA (Congresstraat 13-34, 1000 Brussel)                   
ondernemingsnummer 0689.820.943 
Vennootschapszetel: Oudenaardestraat 2, 8570 Vichte (ondernemingsnummer 0689.820.943) 
Verantwoordelijke uitgevers: Catry Jürgen, Dekimpe Wim en Verplaetse Marc 
 

In het kort:
3 * Voorwoord
  * Jaarprogramma
4    * Speel mee met de Paashaas
6  * Spaar en win actie 
7    * Roodkapje
8    * Cultuurkorting
9    * Nieuws uit de oppasdienst
10    * Korting met de Gezinsbond
11  * De lidkaart
12      * Tweedehandsbeurs 2019
  * Boekstart
13      * Week van de opvoeding
  * Boekstartdag
14  * GOSA daguitstap 2019
15 * Een nieuwe baby in je gezin?
  * Voor ouders met tieners

Jouw RECLAME 

of LOGO hier?
Meer info via:

gezinsbond.waregem@telenet.be
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Beste lezers van onze bondband.

Bij het verschijnen van deze eerste editie in 2019 is de winter reeds achter de rug en kregen we al een 
voorproefje van het iets warmere lenteweer.

Vanaf 1 januari werd de federale kinderbijslag overgeheveld naar de gemeenschappen. Van de overheveling 
werd tevens gebruik gemaakt om de benaming te veranderen: nu spreken we over “een groeipakket voor 
elk kind”, waarbij het hele pakket aan steunmaatregelen voor gezinnen grondig hervormd werd. Een 
uitgebreid artikel is terug te vinden in De Bond van januari 2019. Onder impuls van de Gezinsbond werd 
een hoger bedrag bekomen dan oorspronkelijk voorzien door de politieke partijen. De Gezinsbond blijft 
ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat, hoe divers onze gezinnen ook zijn.
Wist je dat   - 1 op de 10 kinderen in Vlaanderen opgroeit in een kansarm gezin. 
                     - 15% van de Vlaamse bevolking van een vreemde afkomst is.
                     -  1 op de 3 kinderen opgroeit in een éénoudergezin. 

Als Gezinsbond Waregem zijn we ervan bewust dat we ons verder op de sociale media zullen moeten 
profileren. We willen werk maken van een vernieuwde website  en Facebook meer aanspreken. We hopen 
hiermee klaar te zijn rond de verlofperiode. U hoort hieromtrent  nog van ons in latere edities. Tot zolang 
blijft onze huidige website (www.gezinsbondwaregem.be) verder in gebruik. 

Hier wil ik toch nog iets kwijt over “de lidkaart waarmee je spaart”. Veel mensen maken  nu reeds 
gebruik van hun smartphone of smartwatch om hun kaarten bij te houden. Bij de handelaars die de 
kortingen geven zijn de terminals meestal nog niet in staat om de kaarten vanaf de smartphone te 
scannen. Vraag telkens je korting en zorg ervoor dat u de lidkaart steeds bij de hand hebt.

We verwachten terug een massa kinderen op onze paaseierenzoektocht, die ook dit jaar doorgaat op 
paaszaterdag 20 april 2019 in park Baron Casier. (zie verder in deze bondband) 

Voor het eerst zullen we in de week van de opvoeding actief zijn, namelijk op: 
 *Donderdag 16 mei 2019: spreekbeurt “ Slaapmoeilijkheden bij kinderen” voor ouders 
 met kinderen in de kleuter- en lagere school. (zie verder in deze bondband)
 *Zaterdag 18 mei 2019 zal de Gezinsbond op de boekstart aanwezig zijn.

Verder verlenen we onze medewerking aan de musical “Roodkapje” op 5 juni 2019 in de Schakel. De 
leden van de Gezinsbond zullen voor de aanvang van de voorstelling een mooie korting van 10% op hun 
spaarkaartkaart krijgen. (zie flyer) Kom dus zeker goed op tijd.

Ook onze senioren trekken er op uit. Dit jaar gaan ze met Gosa op bezoek bij onze zuiderburen. (zie 
verder in deze bondband)

    
Luc Roose
Voorzitter Gezinsbond Waregem

Jaarprogramma 2019
16 maart 2019 Familie theater – Cas Public-9  De Schakel – 20 uur

17 april 2019  Familie theater – De tuin van de Walvis - De Schakel  - 15 uur

20 april 2019  De Paashaas op bezoek in park Baron Casier

27 April 2019  KOD – Vorming voor de oppassers

16 Mei 2019  Week van de opvoeding - Spreekbeurt – Zaal van de Bib  - 19.30 uur

   “Slaapmoeilijkheden bij kinderen”  -voor ouders met kinderen in het  kleuter/ lagere 

   school 

18 Mei 2019   Start week van de opvoeding - Deelname aan de boekstart - infostand

05 Juni 2019  Musical - Roodkapje  -  De Schakel – zie pagina 5

27 juni 2019  GOSA – uitstap

24 oktober 2019 GOSA - Herfstfeest
26 Oktober 2019 KOD – Vorming voor de oppassers
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garage

onderhoud

aircoservice     

storingsdiagnose

bandenservice

startmotoren en alternators

batterijen

verkoop alle merken

nieuw en tweedehands

Windhoek 16  I  8790 Waregem
I. Tempermanstraat 18  I  8900 Ieper

T 056 604 668  I  M 0476 27 15 68
info@printburo.be

www.printburo.be

PRINT

Roodkapje
Het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat brengen naar haar zieke oma 
werd bewerkt tot een interactieve en humoristische voorstelling. 

Roodkapje vertrekt op een dag richting het bos om een mandje met koekjes naar haar zieke oma te 
brengen. Diep in het bos ontmoet ze de vegetarische wolf Gerrit. Hij raadt Roodkapje aan een mooie 
bos bloemen voor haar oma te plukken. Wat Roodkapje niet weet, is dat Gerrits gemene vrouw Tina iets 
heel anders van plan is. Wat zal er gebeuren als Roodkapje straks bij oma’s huisje aankomt? En zal de 
knappe jager Benjamin op tijd zijn om haar te redden?

Roodkapje zorgt samen met haar vrienden uit het dorp voor meer dan een uur muzikaal vermaak. 
De vegetarische wolf Gerrit en zijn gemene vrouw Tina staan uiteraard garant voor hilarische scènes 
die jong en oud tranen van het lachen zullen bezorgen. Voorzien van een schitterend decor, prachtige 
kostuums en uiteraard swingende meezingliedjes is Roodkapje dé familievoorstelling die je niet mag 
missen! 

Met o.a. Dorothy Wuyts, Liesa Naert en Katrien De Becker
Duur: 80 minuten (zonder pauze)
Familiemusical voor kinderen vanaf 3 jaar

Praktisch
Deze voorstelling gaat door op 14 locaties in Vlaanderen:
Woe  5/6/2019  De Schakel Waregem 

Meer info zie: www.event-team.be

Ledenvoordeel
Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets en lidkaart 10% spaarkorting ter plaatse 
toegekend.
Bestellen kan via www.event-team.be of website lokale theater.
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Cultuurkorting Familievoorstellingen 2018-2019
Niet te missen in cc. De Schakel !!!

Een aanrader voor jong en oud! De Gezinsbond zal op volgende familievoorstellingen van de Schakel 
€1 per ticket korting geven op de spaarkaart. Kom naar het loket "cultuurkorting" aan de balie van de 
Schakel.

* Za 16/03/2019   Kopergietery/ Cas Public-9 -  De Schakel -  20.00 uur
  Familie Theater (+9)

Hoe dans je op muziek als je ze niet kan horen? Hoe begrijp je de wereld wanneer één van je 
zintuigen het laat afweten? Maakt het een verschil ‘verschillend’ te zijn?
En zijn we niet allemaal verschillend van elkaar?

Dat zijn vragen die het Canadees dansgezelschap Cas Public zich stelde. Samen met 
Kopergietery creëren ze de bruisende dansvoorstelling ‘9’, vol hiphop moves en pirouettes 
op spitzen. De magistrale 9de symfonie van Beethoven staat centraal. Beethoven voltooide zijn 
muzikale meesterwerk op het moment dat hij al volledig doof was.
  
Choreografe Hélène Blackburn neemt voor ‘9’ een atypische danser als vertrekpunt: Cai Glover. 
Ook hij is doof. Samen met vijf horende dansers, laat hij op Beethovens muziek gebarentaal 
uitvloeien tot indrukwekkende dansbewegingen. 
Oorverdovend mooi voor iedereen vanaf 9 jaar.
Website: http://kopergietery.be/nl/productie/9

* Wo 17/04/2019   Beeldsmederij De Maan -  De Tuin van de Walvis -  De Schakel -  15.00 uur
  Familie Theater (+5)

Walvis heeft een wens: hij wil een mooie tuin op zijn rug. Daarin kan hij bezoek ontvangen en 
die kan hij met zijn fontein bespuiten. Zou Sprinkhaan hem kunnen helpen? Als de sprinkhaan op 
een dag een briefje ontvangt waarin de walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat hij 
daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg. 
Beeldsmederij DE MAAN laat je onderdompelen in een hedendaagse, relevante vertelling 
vermomd als dierenverhaal. Een prachtvertelling over ons consumptiegedrag - bekroond met de 
Zilveren Griffel 2016 - van schrijver ToonTellegen.

Wil je een klassieker in wording meemaken? Het metier van meester poppenspeler Paul Contryn 
bewonderen, terwijl de stemmen van o.a.Tom Van Dyck en Bruno Vanden Broecke de 
personages kleurrijk verbeelden?
Website: www.demaan.be
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Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

Onze oppassers krijgen dit jaar weer de kans om 2 vormingsdagen te volgen 
georganiseerd door de Gezinsbond gewest Kortrijk. Deze gaan door op zaterdag 27 
april en zaterdag 26 oktober 2019. Dit zijn ideale momenten om kennis te maken 
met andere oppassers. Er worden verschillende workshops aangeboden die nuttig 
zijn als oppasser en die een oppasbeurt nog leuker maken voor de oppasser en de 
kinderen.
Jullie hebben het waarschijnlijk al wel ergens gelezen of gehoord, maar de tarieven 
voor de kinderoppasdienst werden aangepast op 1 januari 2019!!

Nieuwe tarieven voor de kinderoppasdienst !!
 
De vorige aanpassing van de tarieven dateert van februari 2012. Als sociale organisatie blijven we gaan 
voor een tarief dat zowel voor de gezinnen als voor de oppassers aanvaardbaar is. Reeds aangekochte 
credits kunnen zonder problemen verder gebruikt worden in 2019. Het uurtarief past men wel aan.

Als gezin kan je digitaal zelf een oppas regelen.
Uiteraard kan je altijd terugvallen op de KOD-coördinator wanneer dat nodig is.
“Hoe vraag ik een oppas aan?”

Stap 1: www.gezinsbond.be
Stap 2: Gebruikersprofiel aanmaken in “mijn gezinsbond”
Stap 3: Kinderoppasdienst
Stap 4: Alle gegevens invullen en vooral niet vergeten om mailadres en telefoon- of gsmnummer te 
vermelden.

Alle info is ook terug te vinden onder jullie profiel bij "veelgestelde vragen en antwoorden".

Enkele puntjes die jullie aandacht verdienen:
	 4 à 5 dagen op voorhand een oppas aanvragen is een must.
	 Als  je een oppas te laat annuleert ( tot 24u ervoor) dan betaal je 10 euro en een credit.
	 Afspraken die je met je kinderen maakt omtrent het verloop van de oppasbeurt, moeten ook  
 aan de oppasser meegedeeld worden.
	 Voor een oppas op feestdagen (kerstavond, Kerstdag, oudejaarsavond, nieuwjaarsdag en de  
 dinsdag van Waregem Koerse) bestaat een speciaal tarief. Onze oppassers krijgen dan het   
 bedrag van een oppasbeurt en daarboven 30 euro.
	 Een oppasgezin staat zelf in voor het ophalen en thuis brengen van de oppasser. Indien dit  
 uitzonderlijk niet mogelijk is, kunnen de oppassers (max. 0,34 euro/km met de wagen en max. 
 0,23 euro/km met de fiets )vergoeding aanrekenen voor het vervoer.
	 Eén uurtarief: 5 euro/uur
 Overnachting (van 22u tot 8u + ontbijt) : 25 euro
 Minimumprestatie: voor een prestatie van minder dan 2 uur wordt er 10 euro aangerekend.
 Een begonnen uur telt als een volledig uur.
 Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppasser betaald.
	 Als er iets niet naar wens is, gelieve mij daarvan te verwittigen. Zo blijven alle partijen 
 tevreden.

Heb je nog vragen of opmerkingen, contacteer mij.

Vriendelijke groeten,

Uw plaatselijke coördinator: Gina Huys
Nokerseweg 111, 8790 Waregem 
0479/201803      kod.waregem@hotmail.com
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NMBS PASSEN  -  GSM KAARTEN  -  
FILMCHEQUES

NMBS - 
PASSEN

PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Go Pass € 53 € 2,65
Rail Pass (1ste 
kl)

€ 128** € 6,40

Rail Pass (2de 
kl)

€ 83 € 4,15

Key Card (2de 
kl)

€ 24 € 1,20

GSM-KAARTEN PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Proximus - 
Pay&Go

€ 15 € 0,60

Mobistar - 
Tempo

€ 15 € 0,60

Base - 
Cashbase

€ 15 € 0,60

BIOSCOOP 
CHEQUE

PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Bioscoopticket € 11,30 € 2

De Lijn PRIJS * Korting op 
spaarkaart

10-rittenkaart € 16 € 1.60

* prijzen gekend op 01/02/2019
** steeds op voorhand te bestellen en te betalen!
 

FILMCHEQUES: met korting naar de 
bioscoop.

Nu ook online te bestellen via 
“mijn gezinsbond” met de korting 
rechtstreeks in je portemonnee.

Zin om een filmpje mee te pikken? 
Met een grote zak popcorn op de 
schoot te zitten? Plan dan eens een 

avondje uit naar de bioscoop. Of geniet samen met je 
kroost van de nieuwste kinderfilms.
Als lid van de Gezinsbond kan je filmcheques met 
bioscoopkorting op de gezinsspaarkaart aankopen bij 
de plaatselijke afgevaardigden of digitaal via de website 
van de gezinsbond.
Deze filmcheques kan je aan de kassa van de 
deelnemende bioscoop inruilen voor een filmticket naar 
keuze, ongeacht de prijs van het ticket. Voor 3D films 
heb je nog de gebruikelijke toeslag die te betalen is aan 
de kassa.
Kinepolis: je betaalt € 11.05 voor een filmcheque en je 
krijgt € 2.00 spaarkaartkorting.

Verkoopspunten voor onze leden:
Verkoopspunt: GAVERKE
Art of Flower, Broekstraat 81, 8790 Waregem
Alle dagen van 8h30 tot 18h30.
Gesloten op zondagnamiddag en maandagvoormiddag.

KORTING MET DE GEZINSBOND BIJ AANKOOP VAN:
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Met de lidkaart een waaier van 
mogelijkheden.              
 
Ook bij deze handelaars kan je terecht voor korting met je 
” lidkaart waarmee je spaart”.

Art of Flower   Bloemen    Broekstraat 81
Berenice   Geschenkartikelen   Stationsstraat 58
Brantano   Schoenen    Gentseweg 745, Sint-Eloois-Vijve
Ci-Belle   Mode-toebehoren,Handwerk  Liebaardstraat 67/1, Desselgem
Colmar    Restaurant    Doorniksestraat 212, Kortrijk
Colora Waregem  de verfwinkel    Wijmeriestraat 5
Comfortlift   Liften     Mannebeekstraat3, Waregem
Casteur    Juwelen    Stationsstraat 24
Coiffure De La Lys  Kapsalon voor Hem en Haar  A.Biebuyckstraat 28/2, Sint-Eloois-Vijve
Deligno    Lingerie    Pand 242
Del-sport                              Sportkleding -toebehoren         Vredestraat 72
Entre-nous   Lingerie    Liebaardstr 15, Desselgem
Fietsen Devos   Fietsen     Posterijstraat 11, Sint-Eloois-Vijve
Franco-Belge   Woondecor    Stationsstraat 115
Het huis van de kappers  Kapsalon Francky en Bjorn  Damweg 12, Waregem
Huis Handekyn   Schoenen    Stormestraat 26
Mounteqshop   Sport- Bergkleding   Kortrijkseweg 353, Beveren-Leie 
Optiek Boury   Optiek     Liebaardstraat 274, Beveren-Leie
Optiek Sofie Maes  Optiek     A.Biebuyckstraat 1,Sint-Eloois-Vijve
Optiek Vererfven Jan  Optiek     Stormestraat 113
Q-interiors (Feytray)  Huis en tuin    Vichtseweg 35, Waregem
Standaard Boekhandel  Boeken     Stationsstraat 2
Torfs    Schoenen    Spoorweglaan 21, Sint-Eloois-Vijve
Vanderhaegen   Handtassen, juwelen, sjaals  Stationsstraat 51 
    accesoires
Van Ruyskensvelde  Juwelen    Stormestraat 2
* Nieuwe handelaar

 Vraag altijd en overal je gezinskorting

19

Brood & Banket 

Filip Vuylsteke   
Brouwerijstraat 30 - 8790 Waregem  
Tel. & Fax. 056/ 60.00.83 
BTW BE 0809 963 658 
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Boekstart.be
Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten 
genieten van boeken. In de praktijk willen we ouders 
van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens 
de voorschoolse leeftijd een boekenpakket en informatie 
over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. Zo 
kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen 
zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten 
ontdekken.
 
Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken 
taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. 

Ze lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen in een boekje kijken, plaatjes 
aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren, haalt bovendien de 
band tussen ouders en kinderen aan. Het is 'quality time', goed voor een levenslange herinnering aan 
warme momenten en geborgenheid.

Vanaf 2019 wordt de Boekstart-dag in het leven geroepen: eerste editie op 18 mei 2019, tijdens de week 
van de opvoeding.

Op deze dag zetten alle 
deelnemende Boekstart-
bibliotheken hun deuren open voor 
ouders met kinderen van 0 tot 2,5 
jaar.
Oudere broers en zussen zijn 
uiteraard ook welkom.

Zaterdag 5 oktober 2019 
Tweedehandsbeurs Waregem 

in het OC Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem

Hou die datum vrij .  Er zijn koopjes te doen.
In Bondband juni 2019 volgt er meer info 

en rond hetzelfde tijdstip ook op www.gezinsbondwaregem.be
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Week van de Opvoeding (16 – 23 mei)
 
Dit jaar is het thema ‘Opvoeden, dat doen we samen’. Het uitgelezen moment 
om samen te werken en nieuwe banden te smeden. Daarom slaan de  
Gezinsbond en de bibliotheek van Waregem de handen in elkaar. 

Lezing ‘Slaapmoeilijkheden bij kinderen’ – Veerle Roose  
Donderdag 16 mei om 19.30u. | Bibbox | gratis
 
Is bedtijd een heuse bedstrijd? Coach Veerle Roose geeft je raad en  
praktische tips bij slaapmoeilijkheden. We staan stil bij slaaptijden,   
slaaprituelen, verwachtingen en slaapgedrag van het kind. 
Voor ouders met moeilijk slapende kleuters of lagere schoolkinderen. 
Gratis, inschrijven via bibliotheek@waregem.be 

Boekstartdag  
zaterdag 18 mei doorlopend van 10.00u. tot 16.00u.

Op 18 mei vieren we Boekstartdag, een info- en doedag voor gezinnen met 
jonge kinderen. Kom langs voor de infomarkt en de gezellige snoezelruimte, 
laat je kleuter(s) spannende installaties ontdekken, haal je mooiste pose  
boven voor de familiefotoshoot of geniet van een drankje in het boekstartcafé.  
 
In de namiddag kan je met je baby deelnemen aan babyyoga. 
Babyyoga sessie 1.  13.15u. – 14.00u.: voor baby’s van 1 tot 6 maanden 
Babyyoga sessie 2. 14.15u. – 15.00u.: voor baby’s van 6 tot 12 maanden 
Babyyoga sessie 3.  15.15u. – 16.00u.: voor baby’s van 12 tot 18 maanden 
 
De Boekstartdag is gratis en doorlopend, vooraf inschrijven is enkel nodig 
voor de yoga. Een sessie babyyoga kost 5 euro per duo en inschrijven kan via  
bibliotheek@waregem.be.

WAREGEM
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GOSA (Grootouders en Senioren Actie van de Gezinsbond) Waregem nodigt u uit op zijn 
jaarlijkse daguitstap. Deze keer trekken we naar bezienswaardigheden in de provincie Henegouwen en dit op

donderdag 27 juni 2019

We starten met een bezoek aan de scheepslift van Strépy-Thieu. Dit bouwsel behoort tot het buitengewone erfgoed 
van ons land. Het is de grootste scheepslift ter wereld en die moet je van binnenuit gezien hebben. Met de lift stijg 
je tot de bovenste verdieping en leer je meer over enkele personen die hun stempel op de geschiedenis van ons 
land hebben gedrukt. In de bioscoopzaal geniet je dan weer van een film die de constructie en de werking van de 
lift uit de doeken doet.
Voor  een middagpauze rijden we naar Bergen (Mons) en genieten er van een driegangenmenu. Later bekijken we 
het prachtige stadhuis met zijn gotische gevel en bewonderen de toren van het barokke belfort. De wandeling gaat 
verder naar de Sint Waltrudis van de Car d'Or en via enkele pittoreske straatjes en steegjes naar de Markt. Wellicht 
is het dan tijd voor een terrasje of een bezoek aan de knap aangelegde winkelstraten.

Programma:
08u00   vertrek uit Zulte: bus staat op parking achter 't Kapelhuis en de kapel van OLV ten Dale.
  Geen ontbijt aan boord van bus.
10u00  aankomst in Strépy-Thieu voor bezoek aan de scheepslift 
12u30  middagmaal met driegangenmenu in Bergen
14u30   stadswandeling in Bergen  met Nederlandstalige gids. Tijd voor een terrasje?  
17u30   einde van het bezoek aan de stad Bergen. We starten de terugreis
18u30  we sluiten de dag af met een bezoek aan restaurant Mont Saint Aubert voor 3 lekkere broodjes met 
  beleg + koffie of thee. Van daaruit hebben we een mooi uitzicht op de stad Doornik.
20u30  terug in Zulte 

Inschrijven kan nu al bij
voor Waregem 
J. Vanstechelman Kabeljauwstraat 10    056/60 67 68
P. D’Haene  Olifantstraat 9     056/60 34 68
H. Geeraert  Blauwe Zwaanstraat 3    056/60 23 06
B. Fraeye  Boterbloemstraat 63    056/32 34 91

voor
Beveren-Leie  M. Courtens, Nijverheidstraat 11  056/70 27 05
Desselgem  E. Bevernage, Radestraat 39   056/70 02 90
   Gilles Ysebaert, Baneik 2   056/71 76 99
St Eloois-Vijve  Frans Rogge, Remi Baertlaan 18  056/60 96 63
 
Deelname in de kosten: voor Gezinsbond leden € 60,00 (voor niet leden € 75:00) te storten op
rek. BE72 4682 2836 2116 van GEZINSBOND-GOSA WAREGEM. 
Inschrijven vanaf nu tot en met 16.06.2019.
Overschrijving geldt als bevestiging van deelname aan deze activiteit.
Tot dan en …..iedereen welkom.

Gosa – Daguitstap 2019
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EEN NIEUWE BABY IN JULLIE GEZIN ?
BRIEVEN AAN JONGE OUDERS – GEBOORTEGESCHENK - OOIEVAAR

Is er in jullie gezin een baby geboren?
Dan kunnen jullie BRIEVEN AAN JONGE OUDERS ontvangen.
Dit zijn een reeks boekjes die de evolutie van het kindje beschrijven (ik word 1 maand, ik word 2 
maanden, enz.)
Deze “Brieven aan Jonge Ouders” worden volledig gratis aangeboden door de Gezinsbond, en worden 
zeer graag gelezen door de jonge ouders.

Neem zo vlug mogelijk na de bevalling contact met ons op, wij brengen dit in orde. Hoe vlugger 
wij je gegevens hebben, hoe beter.

Mail de volgende gegevens naar onderstaand mailadres:
Naam + voornaam + geboortedatum van de vader
Naam + voornaam + geboortedatum van de moeder
Naam + voornaam + geboortedatum van het pasgeboren kindje
Naam + voornaam + geboortedatum van eventuele andere kindjes in het gezin.
Volledig adres
Lid van de Gezinsbond: ja/nee – indien ja: lidnummer aub.
Zeker doen, het loont de moeite!

Gezinnen die een eerste kindje mochten verwelkomen hebben recht op 
een GRATIS KENNISMAKINGS LIDMAATSCHAP van de Gezinsbond 
gedurende ongeveer een jaar.
Ook hiervoor hebben we bovenstaande gegevens nodig. 
Zeg dit gerust door aan familie, vrienden en kennissen! 

Er is ook een GEBOORTEGESCHENK  voorzien bij elke geboorte.

De Gezinsbond Waregem heeft ook een aantal OOIEVAARS ter beschikking.
Deze kunnen gratis geleend worden, er wordt enkel een waarborg gevraagd.

Contactgegevens voor dit alles:
Liefst per mail: roose.vroman@gmail.com 
Tel: 056/60.08.77
GSM 0497/83.48.04

VOOR OUDERS MET TIENERS VAN TWAALF TOT 
EN MET ZEVENTIEN JAAR
Bij ouders met tieners van twaalf tot en met zeventien jaar belandt BOTsing gratis in de bus. Normaal 
gezien dan toch, maar er zijn jammer genoeg nog altijd mensen die uit de boot vallen. Is dit het geval, 
laat het ons weten zodat jullie ook binnenkort dit interessante tijdschrift kunnen ontvangen.

Mail hiervoor naar het secretariaat met volgende gegevens:
naam + adres
lidnummer gezinsbond
namen + geboortejaren van alle kinderen
gezinsbondafdelingwaregem@telenet.be
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Kantoor  WAREGEM 
Geert Vandorpe
Stationsstraat  100A 

8790 Waregem 

056/ 61 62 49 

waregem@vdk.be

Fax: 056.61.13.60   E-mail: info@delecta.be    www.delecta.be
Openingsuren: Ma - Zat :7 uur~19 uur;   Zondag :7 uur~17 uur.

gesloten op woensdag

GV&T Kruishoutem bvba
Industriezone 38a | B-9770 Kruishoutem

T 09 / 383 65 36 | F 09 / 383 77 36
www.gvtkruishoutem.be | info@gvtkruishoutem.be 

BAANBREKEND IN RECYCLAGE

TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATS 
VOOR UITGEGRAVEN BODEM

RECYCLAGEPLAATS VOOR 
BOUW- EN SLOOPAFVAL

STORTMOGELIJKHEDEN:
BETONPUIN (GEWAPEND – ONGEWAPEND)

NATUURSTEEN
MENGPUIN - GROND EN STENEN

NIET TEERHOUDEND ASFALT

AFHALINGSMOGELIJKHEDEN:
GEBROKEN MENGPUIN 0/40, ONDERFUNDERING TYPE I

GEBROKEN BETONPUIN 0/40, ONDERFUNDERING TYPE I
ZEEFZAND

GESTABILISEERD ZEEFZAND
GESTABILISEERDE GRANULATEN

GEZEEFDE GROND, BOUWTECHNISCH VERBETERDE GRONDEN = BEKASOL
ASFALTGRANULAAT 0/10

MOBIEL BREKEN EN ZEVEN:
MOBIEL BREKEN VAN SLOOPAFVAL OP UW WERF (COPRO 0/40)

MOBIEL ZEVEN VAN GROND


