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Gezinsbond Afdeling Waregem
Juni 2019

We hebben 

een nieuwe 

website !!!

https://waregem.gezinsbond.be
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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 
 

Veerle Roose
Nieuwenhovestraat 64

0495 86 72 98
8790 Waregem

In het kort:
3 * Voorwoord
  * Jaarprogramma
4    * Speel mee met de Paashaas: De   
     Foto's
5       * Grootouders
  * Boekstartdag
  * Lezing
6  * Korting met de Gezinsbond 
7    * Cultuurkorting
9    * Tweedehandsbeurs 2019
  * GOSA daguitstap 2019
10    * Nieuws uit de oppasdienst
11  * De lidkaart

Jouw RECLAME 

of LOGO hier?
Meer info via:

gezinsbond.waregem@telenet.be

We hebben een 
nieuwe website !!!

https://waregem.gezinsbond.be
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Beste lezers van onze bondband.

Vorige maand zijn we met z’n allen nog maar eens naar de stembus getrokken. Er werden veel beloftes 
gemaakt om de kiezer te lokken. We zien er naar uit wat er bij de definitieve regeringsvorming uit de bus 
zal komen. Zullen ze rekening houden met de noden van onze gezinnen?

Vorig jaar hebben we de kaarten voor Waregem kunnen herschudden. De nieuwe bestuursploeg is er 
onmiddellijk met volle moed ingevlogen. Plannen werden opgemaakt en de raden zijn intussen gevormd. 
De Gezinsbond is vertegenwoordigd in meerdere raden.

Inmiddels hadden we een onderhoud met de schepen van milieu met betrekking tot het geboortebos. 
Er werd gezocht naar een nieuwe locatie, waar er voor de volgende jaren voldoende plaats zou zijn om 
bomen te planten. Gezien er voor de realisatie en de organisatie hiervan dit jaar te weinig tijd rest,  werd 
in onderling overleg met de verschillende Waregemse gezinsbonden en de schepen van milieu beslist om 
het eerstvolgende evenement Geboortebos naar volgend jaar door te schuiven, namelijk op zondag 15 
maart 2020. De gezinnen bij wie een kindje geboren is in 2018 of 2019 zullen uitgenodigd worden, om 
op die datum in het nieuwe geboortebos een lintje aan een boompje te hangen. Deze activiteit is evenwel 
niet te verwarren met de aanplanting van het Schoondalbos die op vrijdag 29 en zaterdag 30 november 
as. in Sint-Eloois-Vijve door het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met de stad Waregem, 
wordt georganiseerd. Ook voor deze aanplant zal de stad een oproep doen naar scholen en verenigingen 
om mee te werken. 

Wist je dat onze website in een nieuw kleedje steekt? Je kunt ons vanaf nu terug vinden op: 
https://waregem.gezinsbond.be 

Je kunt er de foto’s van voorbije activiteiten terugvinden. We werken nog aan een verdere verfijning. 
Onze senioren gaan ook dit jaar op stap. Voor de busreis op donderdag 27 juni naar de provincie 
Henegouwen zijn er nog enkele plaatsjes vrij. We zouden die graag bezet willen zien. (meer info in deze 
Bondband)

Op het ogenblik dat jullie deze Bondband onder ogen krijgen, resten er ons nog enkele weken vooraleer 
het schooljaar ten einde loopt en komt het jaarlijks verlof dichterbij.

Bij deze wensen we de studenten veel succes met de examens en aan iedereen een aangenaam en 
deugddoend verlof. Geniet van elkaars gezelschap.

    
Luc Roose
Voorzitter Gezinsbond Waregem

Jaarprogramma 2019 - 2020
Do   27 juni 2019  GOSA – Daguitstap
Za   05 oktober 2019 Tweedehandsbeurs  -  OC Nieuwenhove
Zo   06 oktober 2019 Familie theater – De Roofkes – De Schakel – 15 en 17 uur
Wo  09 oktober 2019 Workshop creatief op schilderdoek ism De Bib
Za  19 oktober 2019 Workshop creatief op schilderdoek ism De Bib
Do   24 oktober 2019 GOSA – Herfstfeest
Za   26 oktober 2019 KOD – Vorming voor de oppassers
Zo   17 november 2019 Vlieg expeditie ism De Bib
Vr   22 november 2019 Familie theater – Woestzoeker – De Schakel – 20 uur
Eind november 2019  Huisbezoeken van de Sint
Eind december 2019  Chalet aan de ijspiste
Za   18 Januari 2020 Familie theater – Laika – De Passant – De Schakel  - 19 uur
Za   15 februari 2020 Familie theater - -Cie Barbarie – Modders – De Schakel – 19 uur
Vr    06 maart 2020 Familie theater -  Kabinet K – As long as we are playing - De Schakel - 20 uur
Zo   15 maart 2020 Geboortebos
Zo   22 maart 2020 Familie theater   – Zeep – Het Wolk – De Stringe, Vichte – 10u30 en 14u30
Wo   15 april 2020  Familie theater   – Cirque content pour peu – Enter le Zist et le Geste

    De Schakel -15 uur
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Onder een stralende lentezon huppelde de paashaas rond in het park met zijn mand vol lekkere chocolade-eieren.
Daar zag hij heel veel kinderen en ook hoe een goochelaar duiven en een paaskonijn uit zijn hoed toverde. Het gevlekte konijn 
waste hij weer wit met Dash, witter dan wit. Zelfs een meisje zweefde tussen twee stoelen.
Wist de paashaas een beetje van de warmte of had hij dit echt zo gezien ? Alleen de aanwezigen kennen de waarheid…
Daarna werden vele kindjes gelukkig gemaakt bij de prijsuitrijking van hun ingekleurde kleurplaten.
Eindelijk kon de paashaas weer wat verder huppelen en zien wat de kinderen nog allemaal van plan waren te doen. 
Hmm, gooien met plastieken ballen door de gaten van de mooie paasschilderijen en dan een fruitige yoghurt krijgen ? Heerlijk, 
dacht de paashaas en weer huppelde hij verder.
Nog een spelletje waar de kleine, ronde konijnenschijfjes terug in het juiste hokje bij de juiste paashaas werden geschoven en als 
beloning konden de kinderen genieten van een lekkere paaskoek.
Wie genoeg energie had, kon huppelen met paaseitjes in een mandje tussen de paashazen. Als ze nog adem over hadden, konden 
ze deze uitblazen met een leuke bellenblazer. 
Waw, zo tof, dacht de paashaas en alweer huppelde hij verder.
In het bos aangekomen, zag hij dat de kinderen op zoek waren naar papieren eieren die verstopt zaten tussen de bomen. Bij het 
vinden van deze eieren mochten deze ingeruild worden voor chocolade-eieren.
En wie er nog niet genoeg kon van krijgen, mocht nog een leuke paasbutton maken en genieten van een heerlijke chocomelk.
Amaai, wat een leuke namiddag, vond de paashaas.
Hij kijkt al uit naar volgend jaar.
Jullie komen toch ook weer af ? Natuurlijk!

Speeltocht met de Paashaas! De foto's!
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“GROOTOUDERS”
Een gloednieuw driemaandelijks magazine voor leden
 
Tijdens de voorbije jaren ontvingen de kersverse oma’s en opa’s van de Gezinsbond 
eenmalig de “Brief aan Jonge Grootouders”. Met het nieuwe magazine “Grootouders” wordt hierop een 
vervolg gebracht. Deze publicatie richt zich naar alle grootouders. In dit magazine wordt vooral aandacht 
geschonken aan de relatie van grootouders met hun kleinkinderen. Hierbij komen niet alleen deskundigen 
aan het woord maar vooral ook grootouders als ervaringsdeskundigen.
Het eerste nummer zal de titel TROTS dragen. Wel ja, de Gezinsbond is trots omdat ze een nieuw magazine 
brengt, maar ook omdat de vele grootouders trots mogen zijn op hun unieke rol.
Het magazine zal om de drie maanden verschijnen en het eerste nummer is voorzien voor 21 juni. Bovendien 
is er gepland om tussentijds een elektronische nieuwsbrief te versturen.

Wenst u dit magazine en/of nieuwsbrief te ontvangen?

Grootouders krijgen niet automatisch het nieuwe magazine of de nieuwsbrief. Zij moeten zich hiervoor 
inschrijven. Dit kan telefonisch op het nummer 02-507.88.88 of online via www.goedgezind.be/grootouders  

De GOSA-bestuursleden kunnen u voor deze registratie steeds bijstaan mocht u dit wensen. U kan zich 
hiervoor wenden tot :

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

Kent u grootouders die geen lid zijn van de Gezinsbond? Ook zij kunnen zich inschrijven om het nummer éénmalig 
aan te vragen. Indien ze dit nadien verder willen ontvangen, moeten ze eerst lid worden. Zij zullen samen met hun 
nummer een specifieke brief ontvangen.

Lezing 
Naar aanleiding van de week van de 
opvoeding, hadden we in samenwerking 
met  de bib, op 16 mei een lezing 
over slapeloosheid bij kinderen door 
kindercoach Veerle Roose.
Er waren héél wat geïnteresseerden 
aanwezig op deze boeiende uiteenzetting 
met praktische tips.

Boekstartdag in de bib op zaterdag 18 mei.
Op deze boekstartdag was Gezinsbond Waregem aanwezig.
We hadden daar een mooie promotiestand ingericht.
De bezoekers hadden de gelegenheid om samen met hun kinderen een fotoshoot te laten maken 
voor een mooi boekendecor.
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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 € 11.30 voor een filmcheque en je 
krijgt € 2.00 korting.in je online portemonnee.

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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Cultuurkorting Familievoorstellingen 2019-2020
Niet te missen in cc. De Schakel !!! 

We kunnen jullie nu al warm maken voor het programma dat start in het najaar. Kruis alvast de data in 
jullie agenda aan.

We gaan telkens in de Bondband de komende voorstellingen nader belichten.

Een aanrader voor jong en oud! De Gezinsbond zal op volgende familievoorstellingen van de Schakel 1€ 
per ticket korting geven (op de spaarkaart).

* Zaterdag 6 oktober 2019 : De Roofkes
Oogstrelend figurentheater voor 6+ van het theatergezelschap TAL en TEE

* Vrijdag 22 november 2019 : Woestzoeker
Een wilde zotte voorstelling voor 8+ door theater Antigone

* Zaterdag 18 januari 2020: De passant
In de Bond omschreven als een pareltje van een voorstelling voor 6+ door het gezelschap Laika

* Zaterdag 15 februari: Modders
Met deze oorstelling  voor 7+, wordt mama in de bloemetjes gezet een dag na Valentijn , door CIe 
Barbarie

* Vrijdag 6 maart 2020: As long as we are playing
Een familievoorstelling voor 8+ van Kabinet K, waarin jonge en volwassen dansers op ontwapende wijze 
ronddollen met livemuziek (een vaste waarde van het gezelschap)

* Woensdag 15 april 2020: Entre le Zist et le Geste
Gebracht door het gezelschap Cirque content pour peu,  op een woensdagnamiddag in de 2de week van 
de paasvakantie.  Ideaal voor een familieuitstap met ouders of grootouders.  Vanaf 5+

Noteer deze data maar in  jullie agenda!

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
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GOSA (Grootouders en Senioren Actie van de Gezinsbond) Waregem nodigt u 
uit op zijn jaarlijks herfstfeest in de SOB 'De Roose' Smedenstraat 4 te Waregem

donderdag 24 oktober 2019 vanaf 13u45

Vorig jaar was ons thema: gezonde voeding. Nu gaat het over het mentale, het geesteswelzijn !  We gaan met zijn 
allen : Positief denken, positief leven.
Hoe komt het dat sommige mensen de dingen spontaan van de positieve kant bekijken terwijl anderen altijd 
eerst de problemen zien? Positieve denkers slagen erin om beter met moeilijke situaties om te gaan. Ze gaan niet 
voortdurend klagen en zagen over problemen maar proberen hun kijk op de dingen te veranderen. Wat kan ik zelf 
doen? Hoe vraag ik hulp? Hoe kan ik mijn denken beïnvloeden?  In deze voordracht gaan we terug naar de wortels 
van ons negatief denken en krijg je tips om dit proces om te keren.
Positief denken brengt licht in 't leven.  Mevrouw Christelle Breemeersch, klinisch psychologe en burn-outcoach 
komt spreken over dit levensecht thema.

Programma:
13u45:  onthaal met koffie en een koekje
14u15:  verwelkoming
14u20:  lezing over POSITIEF DENKEN door Mw Christelle Breemeersch uit Wevelgem
  pauze tussenin van een 20-tal min.
16u30:  feestelijke koffietafel met huldiging van  de 80-jarigen

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 € 6,00 (voor niet leden € 10,00) te storten op
rek. BE72 4682 2836 2116 van GEZINSBOND-GOSA WAREGEM. 
Inschrijven vanaf nu tot en met 20.10.2019.
Overschrijving geldt als bevestiging van deelname aan deze activiteit.
Tot dan en …..iedereen welkom.

Gosa – Herstfeest 2019
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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

Opgelet: Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij! Snel inschrijven als je er nog bij wilt zijn.

De gevraagde bus is nog niet volgeboekt = er kunnen gemakkelijk nog enkele personen bij.
Zij die het vergeten zouden hebben kunnen nog altijd inschrijven bij een van de bestuursleden.

 
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 tot en met 16.06.2019. Overschrijving geldt als bevestiging van deelname aan deze activiteit.

Vertrek uit Zulte om 8:00 uur. De bus staat op parking achter 't Kapelhuis en de kapel OLV ten Dale.

Gosa – Daguitstap aar Strépy-Thieu

Tweedehandsbeurs 2019 
Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseert Gezinsbond Waregem haar

23ste tweedehandsbeurs van 13 u tot 17 u 
in het OC-Nieuwenhove in de Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem. 

De toegang is vrij en gratis voor
zowel leden als niet-leden van Gezinsbond.

Net zoals vorig jaar kiezen we voor een tafelverkoop, waarbij iedere
verkoper zelf de eigen koopwaar aanbiedt.

Onze troeven: grote zaal, gezellige bar en ruime parking.

Er wordt slechts één verkoopstand van 17 euro per verkoper toegewezen. 
Leden van de gezinsbond krijgen op de dag van de beurs 

5 euro korting op de spaarkaart.

Vanaf 1 augustus start de on-line inschrijving
en vindt u alle informatie op www.gezinsbondwaregem.be 

of in het secretariaat: Drogenboomstraat 9, 8790 Waregem.
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Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

Voor onze oppassers is  het weer de laatste maand van dit schooljaar. We wensen ze 
alvast veel succes met de examens. Vraag zeker op tijd je oppasbeurt aan in deze 
periode, dan nog kan ik niet verzekeren dat ze opgelost geraakt.
Ik zal geen telefoons en mails beantwoorden van 6 juli tem 21 juli en van 3 
augustus tem 18 augustus.
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 gsm-nummer 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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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 

Verhelststraat 5
8790 Waregem

Tel.: 056/60.10.48
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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


