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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    * Brief van de Sint
5        * Pasen XXL
6 * Verslag tweedehandsbeurs 2019
 * Een nieuw geboortebos
7        * Kortingskaarten openbaar vervoer
8     * Korting met de Gezinsbond 
9  * De lidkaart
10      * GOSA - Verslag Herfstfeest
11      * Cultuurkorting
12      * Nieuws uit de oppasdienst
13      * Vlieg Expeditie
14      * Een nieuwe baby
          * Voor ouders met tieners.
15      * Gratis magazine voor GROOTouders

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,

De stad en de Gezinsbonden van groot Waregem zijn reeds druk bezig met de voorbereidingen om in 
2020 terug een geboortebos event te organiseren. Hierbij zullen de gezinnen, met een geboorte in 2018 
en 2019 uitgenodigd worden. Deze gezinnen kunnen alvast zondag 15 maart in hun agenda noteren.

Andere jaren mochten we je uitnodigen voor een drankje en een hapje aan de chalet aan de ijspiste. 
Helaas moeten we dit jaar afzien van deelname, daar de stad aan de ijspiste een heel andere invulling 
geeft. Een invulling waarin Gezinsbond (naar wij horen ook heel wat andere verenigingen) zich moeilijk 
kan terugvinden. De laagdrempelige en gezellige chalets worden afgeschaft en vervangen door een 
grote hut aan de achterkant van de kerk. De commerciële voorwaarden waaraan voortaan verenigingen 
moeten voldoen om voor eigen rekening (clubkas) de uitbating even te verzorgen, vallen moeilijk te 
rijmen met de spontane inzet van onze vrijwilligers die in het verleden garant stonden voor vaak eigen 
bereide drankjes en hapjes aan gezinsvriendelijke prijzen. Met het saldo bij de eindafrekening konden de 
financiële tekorten van onze jaarwerking worden aangezuiverd. Spijtig, maar het wordt dus uitkijken naar 
andere “subsidies”.

Uw lidgeld voor 2020 al betaald?
Oktober en november zijn de maanden waarin gevraagd wordt om uw lidmaatschap te hernieuwen. 
Daarvoor hebben jullie reeds een uitnodiging vanuit Brussel mogen ontvangen.
Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en voordelen: kortingen op aankopen, 
uitstapjes, energie en telefonie en op activiteiten in jouw buurt. Het aanbod is even groot als verrassend.
Bij tal van handelaars en spaarpartners in Vlaanderen en Brussel krijg je spaarkorting in je online 
portemonnee. In je plaatselijke verkooppunt (Art of Flower) kan je bioscoopcheques, NMBS-passen 
en lijnkaarten kopen met spaarkorting. Als lid kan je ook genieten van kortingen bij musicals, op 
tentoonstellingen, in musea en attractieparken. 
Je kan ook beroep doen op een kinderoppasdienst in jouw buurt of één 
van onze activiteiten bezoeken.
We reiken ook kortingskaarten openbaar vervoer uit aan gezinnen met 
drie of meer kinderen.

Op het ogenblik dat jullie deze bondband in de bus krijgen zijn we aan de 
eindejaarsperiode begonnen: Kerst en Nieuwjaar liggen in het verschiet; 
een periode waar velen even een korte rust kunnen inbouwen; genieten 
van de korte dagen met het gezin en de familie. Velen onder u zullen 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag in familiekring doorbrengen en elkaar een 
voorspoedig nieuw jaar 2020 en een goede gezondheid toewensen.
De voltallige bestuursploeg van de Gezinsbond Waregem, wil zich hier 
bij aansluiten.
We wensen jullie Zalige Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en 
Gelukkig Nieuwjaar toe.

Luc Roose
Voorzitter Gezinsbond Waregem

Jaarprogramma 2020
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 – Entre le Zist et le Geste
    De Schakel -15 uur
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Verslag tweedehandsbeurs.
Op 5 oktober 2019 organiseerde de gezinsbond haar jaarlijkse tweedehandsbeurs in het OC te Nieuwenhove.  
We mochten 60 standhouders verwelkomen.  
De opkomst van kopers gaf ons zeker een voldoening niettegenstaande meerdere beurzen werden 
georganiseerd in de regio.

Er werd vooral kledij verkocht, maar kopers konden ook hun slag slaan aan speelgoed voor de sint-maand.
In de ruimte voorzien voor de grote voorwerpen konden aanstaande ouders hun babyuitzet vervolledigen 
met park, bed, eetstoel, enz.
Een zoete wafelgeur kwam kopers en verkopers tegemoet dankzij ons bestuurslid Gina en in de bar konden 
de dorstigen zich laven aan heel democratische prijzen.

Graag willen wij de trouwe verkopers en kopers bedanken voor hun aanwezigheid alsook de bestuursleden 
van de gezinsbond die zich inspanden om deze beurs tot een goed einde te brengen.
Bij deze dank aan allen !

Een nieuw geboortebos in de maak.
Ongeveer 20 jaar al is het in Waregem, onder impuls van Gezinsbond,  de gewoonte dat alle kindjes vanaf 
hun geboorte, samen met ouders en familie uitgenodigd worden om een boompje te planten. Op deze 
wijze kan reeds bij aanvang van het prille leven het belang van een gezond en leefbaar milieu meegroeien. 
Ondertussen is de aanplant op de 4 verschillende locaties al uitgegroeid tot een behoorlijk stuk rijke natuur 
en is de tijd rijp om een nieuwe groene streep aan te zetten.

Door de stad werd nu een nieuw terrein aangeboden om de mooie traditie verder te zetten. De voorbereidingen 
voor de aanplant zijn ondertussen van start gegaan. De precieze locatie verklappen we nog niet, de datum 
voor dit feestelijke plantmoment kan echter wel reeds genoteerd. Alle Waregemse gezinnen waar in 2018 
of 2019 een kindje geboren werd, kunnen best nu reeds zondag 15 maart 2020 in hun agenda aankruisen, 
want dan worden zij verwacht om het nieuwe geboortebos op een speelse manier kleurrijk te openen. In 
het voorjaar mogen zij hiervoor een uitnodiging met de nodige informatie in de brievenbus verwachten. We 
kijken er naar uit.

geboortebos Galgenwegel geboortebos vijvers Desselgemgeboortebos 
Valleimozaïek Vijfseweg

geboortebos Bergstraat
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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

Kortingskaarten Openbaar Vervoer voor Grote Gezinnen, lid van de Gezinsbond. 
Hernieuwing kortingskaarten Openbaar Vervoer.

Per 31/12/2019 komen een aantal kortingskaarten Openbaar Vervoer te vervallen. Dit is misschien bij u of 
bij iemand van uw gezin het geval. Om zonder onderbreking in 2020 verder gebruik te kunnen maken van 
deze korting is het belangrijk dat u zo vlug als mogelijk deze laat hernieuwen. Op basis van de gegevens in 
het bezit van de Gezinsbond zijn de documenten hiertoe opgemaakt en hebben wij deze aan de betrokken 
gezinnen bezorgd. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle kaarten die komen te vervallen ons bekend 
zijn. Aldus is het belangrijk dat u voor alle zekerheid de vervaldag op de kortingskaart van elk gezinslid 
controleert. 

Indien u geen document voor hernieuwing hebt ontvangen, dan dient u een nieuw aanvraagformulier in te 
vullen. Dit aanvraagformulier kan u bij ons bekomen of downloaden van de website  van de gezinsbond. U 
ontvangt van ons ook alle richtlijnen om uw aanvraag in te vullen, alsook de voorwaarden waaraan dient 
voldaan. U kan dit alles bij ons bekomen op onderstaand adres. Stuur bij voorkeur een bericht per email. 
Wil dan in ieder geval uw naam, adres en uw lidnummer bij de gezinsbond vermelden zodat wij uw aanvraag 
kunnen voorbereiden waardoor u slechts nog een minimum aan formaliteiten zal moeten vervullen. 

Indien u vaststelt dat u uw kortingskaart bent verloren of als deze onleesbaar is geworden, dan kan steeds 
een duplicaat worden aangevraagd. Is dit bij u het geval, neem dan contact met ons op.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor het bekomen van kortingskaarten voor u en uw gezinsleden, of 
u hebt nog vragen, dan kan u steeds de website van de gezinsbond consulteren of met mij contact opnemen.

Verantwoordelijke Kortingskaarten Grote Gezinnen Waregem
Johan Vanstechelman

Kabeljauwstraat 10, 8790 Waregem
056/60.67.68

E-mail: gezinsbond11025@gmail.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

Orange € 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 01/08/2019
** 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 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.

Verkoopspunt 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:



 - 9 -

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     Mannebeekstraat 3, Waregem
Casteur    Juwelen    Stationsstraat 24
Coiffure De La Lys  Kapsalon voor Hem en Haar  A.Biebuyckstraat 28/2, Sint-Eloois-Vijve
Del-sport                              Sportkleding -toebehoren         Vredestraat 72
Entre-nous   Lingerie    Liebaardstraat 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

 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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Programma :
 13.45 uur: onthaal met een lekkere koffie , koekje en een keuzedruppeltje 
       (cognac of elexir)
 14.15 uur: welkomstwoordje van onze voorzitter Frans Rogge en voorstelling van
        Mevrouw Christelle Breemeersch, onze speciale gast voor deze namiddag.
 14.20 uur: begin van deze positieve en heerlijke lezing.
 16.30 uur: feestelijke  huldiging van onze 80-jarigen
     
Na een heerlijke pot koffie, cake en druppeltje was de positieve noot gezet voor deze feestelijke namiddag.

Onze voorzitter Frans Rogge leidde onze heel positieve en welsprekende moderator voor deze namiddag in:       
 Christelle Breemeersch uit Wevelgem
 Thema : Positief Denken -Positief Leven                                                                                           

In het eerste deel sprak Christelle vooral over het feit dat velen soms de neiging hebben om negatief te denken.  
Wat kunnen we er aan doen om dit om te keren?  Zou de wereld 
niet veel mooier en schoner zijn mocht iedereen positief denken?  
Welke effecten haal je uit het positief denken ? Geef jezelf de 
kracht om te veranderen wat je kan veranderen, heb de moed om 
te aanvaarden wat je niet kan veranderen, geef jezelf de wijsheid 
om het verschil tussen beide te zien!

Na de pauze werd, aan de hand van enkele eenvoudige 
praktijkvoorbeelden, de dagelijkse toepassing van het thema 
aangekaart. Het cliché van het halfvolle en het halflege glas werd 
daarbij uitvoerig toegelicht, waarna de spreekster een boeiende 
dialoog aanging  met de aanwezigen.
Daarna werden nog de 80-jarigen gehuldigd, van de 11 jarigen 
waren er slechts 4 aanwezig, maar dit kan je ook positief bekijken: 
deze afwezigen hadden het te druk…

Te noteren komende activiteiten van Gosa groot Waregem  voor 2020:
• Donderdag 25/06/2020 uitstap rond het thema  “het verdronken land van Saeftinghe”
• Donderdag 29/10/2020  herfstfeest donderdag met opnieuw een speciale gast.

Gosa groot Waregem dankt nogmaals Christelle Breemeersch voor haar smaakvolle uiteenzetting over hoe je het 
leven heel positief kan beleven!

Dank voor uw aanwezigheid.
Het bestuur van Gosa groot Waregem.

Gosa Groot Waregem – verslag Herfstfeest 24/10/2019
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Cultuurkorting Familievoorstellingen 2020
Niet te missen in cc. De Schakel !!!
Een aanrader voor jong en oud! Als lid van de gezinsbond geniet je, bij onderstaande voorstellingen 
in cultuurcentrum de Schakel,  van €1 korting per ticket in je online portemonnee. Kom naar het loket 
"cultuurkorting" aan de balie van de Schakel.

Zaterdag 18 januari 2020 - 19 uur

De passant   
Een pareltje van een voorstelling voor 6+ door het gezelschap Laika

Sommige mensen voelen zich overal thuis.  Anderen zijn er hun hele leven naar op zoek, zwervend 
van hot naar her, vol verlangen naar een plek om te blijven en eindelijk thuis te komen.  Maar wat 
is dat eigenlijk, thuis?

De passant is woordeloos, dansant en energiek theater over aandoenlijk grappige ‘thuis’-zoekers 
op maat van kinderen.  Het gaat over ‘thuis’: over de zoektocht naar een thuis en het herkenbare 
onbeschrijfelijke gevoel ergens thuis te komen.
Regisseur Michai Geyzen vond de inspiratie voor deze voorstelling in zijn eigen leven.  Als kind 
moest hij wel 24 keer verhuizen.  Toen zijn ouders scheidden, pendelde hij van het ene huis met 
eigen kamer naar het andere huis met gedeelde kamer.  Hij voelde zich een passant.

Zaterdag 15 februari  - 19 uur

Modders  
Met deze voorstelling  voor 7+, wordt mama in de bloemetjes gezet een dag na Valentijn , door 
CIe Barbarie 

In modders zien we enkele moeders aan het werk.  Ze houden het huishouden recht.  Ze sturen 
hun partners bij.  Ze blijven hun kinderen graag zien ook al hebben ze hun communiekleren 
volgemorst…  Maar het kan ook wel eens teveel zijn.  Ook hun afweersysteem vertoont soms 
scheuren en hun strakke plannen kunnen vervallen.  Een aanmodderende moeder?  Dat kan.  Maar 
niks aan de hand, alles blijft onder controle.

Welkom in een absurde, interactieve en komische voorsteling waarin elk kind een inkijk krijgt in 
het dagelijkse leven van een moeder.  Misschien ontdekken ze wel dat die alleswetende heldin ook 
maar een mens is.  

Vrijdag 6 maart 2020  - 20 uur

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). 

In As long as we are playing, komen jonge en volwassen dansers op een bevrijdende wijze spelen.  
En dat mag je echt letterlijk nemen, want in deze woordeloze, fysieke en toch toegankelijke 
familievoorstelling met livemuziek vormt ‘het spel’ de rode draad.
Herkenbare spelletjes en melodieën worden het vertrekpunt van elke beweging.  Spelregels 
manifesteren zich in de hanen van de mensen die ze hanteren, volgen, veranderen, bijsturen, 
manipuleren, negeren…
Het podium ontplooit zich als speeltuin van plezier en harmonie, maar ook van conflict en macht.  
En dat in een verhaal dat vertedert en pijn doet tegelijk, dat sober en rijk is, abstract en naturel, 
ernstig en … speels.
Ga op het puntje van je stoel zitten en geniet vol bewondering van deze straffe creatie. 

Noteer ook zeker volgende data in de agenda voor meer familieplezier!

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+
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Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

Het einde van het jaar is in het zicht. Dat betekent ook examenperiodes voor onze oppassers: ofwel voor 
de feestdagen ofwel erna. Vraag daarom tijdig jullie oppasbeurt aan.

Voor wie een oppas nodig heeft op kerstavond, Kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag, denk er aan 
dat de vergoeding voor de oppassers de volgende is : de gepresteerde uren + een extra van € 30.

Ik kan geen telefoons en mails beantwoorden van vrijdag 20 december  2019 t.e.m. donderdag  2 
januari 2020.

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.
Tenslotte wens ik jullie allen een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Vriendelijke groeten,

Uw plaatselijke coördinator: Gina Huys
Nokerseweg 111, 8790 Waregem 
0479/201803      kod.waregem@hotmail.com
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Kunstige levende taferelen tijdens Vlieg Expeditie 
op 17 november
Heel  veel  vrolijke, kleine kunstliefhebbers tekenden, samen met hun (groot)ouders, present tijdens 
Vlieg Expeditie,  de Waregemse Kunstendag voor Kinderen. De bib werd voor de gelegenheid omgetoverd 
tot één groot museum vol kunst waarbij de bezoekers onder meer op de stand van Gezinsbond de kans 
kregen om zelf kunstwerk te worden. Groot en klein kon er zich schminken en verkleden om uiteindelijk 
te poseren voor de foto in een bekend kunstwerk van René Magritte of Frida Kahlo. 

We kijken al uit naar een volgende editie, samen met de Cultuurdienst, de plaatselijke bib en de 
Waregemse cultuurhuizen.
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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
gezinsbond.waregem@telenet.be
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Gratis magazine voor GROOTouders
Kersverse ouders lezen het magazine Brieven aan Jonge Ouders, ouders van tieners lezen BOTsing maar 
wat lezen grootouders? Het gloednieuwé én gratis magazine GROOTouders. Met boeiende en herkenbare 
verhalen, speciaal voor grootouders met een groot hart voor hun kleinkinderen.

De tweede editie van het nagelnieuwe magazine voor oma's en opa's heeft HELP als rode draad. 'Helpen 
en geholpen worden', daar draait het uiteindelijk om in die bijzondere relatie tussen grootouders en hun 
kleinkinderen.
En ja, als grootouder krijg je veel vragen van je kinderen, je kleinkinderen, je vrienden... En misschien 
komt daar bovenop de zorg van je eigen ouder, ben je aan de slag als vrijwilliger of zit je nog in het 
werkleven. Met verhalen over de hechte familie van de Planckaerts, een vrijwilliger bij een welzijnsschakel 
en het wel en wee van de sandwichgeneratie wordt dit tweede nummer gekleurd.
Lectuur die je ongetwijfeld op weg helpt in je grootouderrol.

Het magazine verschijnt om de drie maanden en is gratis voor grootouders die lid zijn van de Gezinsbond.

Klinkt interessant? Vul het formulier in op de website https://www.goedgezind.be/grootouders/ om het 
magazine aan te vragen, en mis geen enkel nummer.

(bron: De Bond)



 - 16 - - 16 -

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 

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 / BETONPUIN 0/40, ONDERFUNDERING TYPE I,

ZEEFZAND, GESTABILISEERD ZEEFZAND, GESTABILISEERDE GRANULATEN,
GEZEEFDE GROND, BOUWTECHNISCH VERBETERDE GRONDEN = BEKASOL, 

MAGERE BETON KALKSTEEN, MAGERE BETON KIFT, GESTABILISEERD ZEEZAND

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

MOBIEL ZEVEN VAN GROND


