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In het kort:
3 * Voorwoord - In Memoriam
  * Jaarprogramma
4    * Pasen XXL
5        * Speel mee met de Paashaas
6 * Korting met de Gezinsbond 
7  * De lidkaart
8        * Week van de opvoeding
 * Geboortebos
9 * Boekstartdag
10      * Dubbele spaarkorting
11      * Cultuurkorting
12      * Nieuws uit de oppasdienst
 * Tweedehandsbeurs
13      * Gosa Daguitstap
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

Verhelststraat 5
8790 Waregem

Tel.: 056/60.10.48

Brood & Banket 

Filip Vuylsteke   
Brouwerijstraat 30 - 8790 Waregem  
Tel. & Fax. 056/ 60.00.83 
BTW BE 0809 963 658 
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Beste lezers van onze bondband,

Ook dit jaar zullen we tal van activiteiten organiseren en aan andere onze medewerking en 
ondersteuning verlenen. Ze hier allemaal opnoemen zou ons te ver brengen, daarvoor verwijs ik u naar 
het programmaoverzicht en de afzonderlijke aankondigingen van de eerstvolgende activiteiten in onze 
bondband. Alles is ook terug te vinden op onze website: https://waregem.gezinsbond.be

Feestweek voor 100 jaar Gezinsbond
2021 staat in het teken van 100 jaar Gezinsbond. 
De aftrap van de vieringen zal gegeven worden in de week van 10 – 18 oktober 2020.
Beleef het samen met veel gezinnen.
Uitgebreider informatie kun je terugvinden in het maandblad “De Bond” of op de website van de Gezinsbond. 

Sedert eind vorig jaar zijn de magneetkaarten van De Lijn vervangen door een elektronische kaart. 
Vanaf 1 april worden enkel nog de elektronische kaarten aanvaard. Wie eind maart nog ritten op zijn 
magneetkaart heeft staan, zal die resterende ritten kunnen overzetten op het nieuwe systeem. De 
procedure van omzetting wordt nog uitgewerkt door De Lijn. Van zodra we verder info hebben zullen we 
de uitwerking van de procedure op onze website plaatsen.

Luc Roose
Voorzitter Gezinsbond Waregem

In Memoriam: Roland Verbrugghe
Wij vernamen het overlijden, na een langdurende ziekte, van Roland Verbrugghe. 
Roland was reeds eind de jaren zeventig, vanuit zijn sociale ingesteldheid, heel actief in het bestuur 
van Jonggezinnenactie en werd ook later door iedereen gewaardeerd voor zijn positieve inbreng en 
vrijblijvende medewerking als bestuurslid van Gezinsbond Waregem.  Zelfs toen het al minder goed met 
hem ging, hield hij er aan om deze Bondband steeds stipt te bussen in zijn wijk. 

We bieden de familie onze oprechte deelneming aan bij dit veel te vroege afscheid.

Jaarprogramma 2020
Vr    06 maart 2020 Familie theater -  Kabinet K – As long as we are playing
    De Schakel - 20 uur
Za    07 maart 2020 Vormingsdag voor oppassers
Wo   11 maart 2020 Voorlezen XL / Workshop paaseierenzoektocht -  thema pasen
Zo   15 maart 2020 Geboortebos (geboortes 2018 en 2019)
Zo   22 maart 2020 Familie theater   – Zeep – Het Wolk – De Stringe, Vichte – 10u30 en 14u30
Za   11 april 2020  Paaseierenzoektocht – vooraf in te schrijven via onze website
11/12/13 april 2020  Paaskunst in het Koetshuis - Park Casier : 14u00 - 18u00 
Wo   15 april 2020  Familie theater   – Cirque content pour peu – Entre le Zist et le Geste
    De Schakel -15 uur
08/09/10 mei 2020  Ledenvoordelen: weekend van de dubbele korting
Za  16  mei 2020   Boekstart in de Bib + start week van de opvoeding
Do  25 juni 2020  Gosa – uitstap “het Verdronken Land van Saeftinghe”
Za  17 oktober 2020 Tweedehandsbeurs
Do  29 oktober 2020 Gosa - herfst feest
Zo   15 november 2020 Expeditie Vlieg * Kinderkunstendag



 - 4 -  - 5 -



 - 5 -

SPEEL MEE MET
DE PAASHAAS

Voor kinderen van 0-9 jaar

 ZAT 11 april 2020 | doorlopend 15.00u.-17.00u.

vooraf betalen leden 3 euro  | niet-leden 5 euro per kind

ter plaatse 6 euro per kind

inschrijven kan tot 1 april via waregem.gezinsbond.be

 

 

PAASKUNST IN
HET KOETSHUIS

van 0 tot 101 jaar

 ZAT 11 - ZON 12 - MA 13 april 2020 

 14.00u.-18.00u.

 

 

 

PARK BARON CASIER
meer info en inschrijvingen www.gezinsbondwaregem.be 

GEZINSBOND WAREGEM

 
V.U. Luc Roose, Hippodroomstraat 103, 8790 Waregem 
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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)

€ 27 € 1,30

BIOSCOOP 
CHEQUE

PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Bioscoopticket € 11,55 € 2

De Lijn PRIJS * Korting op 
spaarkaart

10-rittenkaart € 16 € 1.60

* prijzen gekend op 01/02/2020
** 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 € 11.55 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:

 

   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 
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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     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
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

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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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

Week van de Opvoeding (16 – 23 mei)
Dit jaar is het thema ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’. 

Tijdens de Week van de Opvoeding organiseert de bib een lezing samen 
met de Gezinsbond. Meer info vind je op de Facebookpagina van de 
bibliotheek of op www.waregem.be/bibliotheek. 

Beste mama en papa

Jullie kleine spruit is van harte welkom 
op het feest van het geboortebos voor 
de kinderen van 2018 en 2019.

Wij nodigen jullie samen met het hele 
gezin graag uit op dit natuurevent in 
het teken van de bijtjes. Wij plannen 
heel wat natuurbeleving op deze 
BIJzondere dag!

Het geboortebos is een organisatie 
van de gezinsbonden van Waregem, 
Beveren-Leie, Sint-Eloois-Vijve, 
Desselgem en de stad Waregem. 

Wanneer?
Zondag 15 maart vanaf 9.30u.

Waar?
Start aan het Woonzorgcentrum 
De Karmel

Laarsjes zijn aangewezen. Ze zorgen 
niet alleen voor kleur, maar houden  
ook de voetjes droog. 

Zin om erbij te zijn? 
Deelnemen is gratis, maar kan alleen 
als je inschrijft voor 2 maart 2020. 

Wat valt er te beleven? 

Samen ontdekken we op een leuke 
manier het groene netwerk van de 
Karmel.  

We maken een wandeling, fladderen 
als bijen, werken mee aan een nieuw 
stukje groen in Waregem, ontdekken 
de wondere wereld van de bijen ...

Wil je zeker van alles genieten kom 
dan zeker op tijd langs. Om 12.00u. 
gaan de bezige bijtjes andere oorden 
opzoeken. 

Geboortebos

15 maart 2020

F
am

il
ie

 F
...

.. 
K

...
...

C
...

...
st

ra
at

 ..
.

87
9

0
 W

ar
eg

em

Schrijf jouw gezin voor 2 maart in 
via www.waregem.be/geboortebos  

of bel naar 056 62 12 80.

Hoe geraken jullie er? 

Het geboortebosfeest start aan 
het woonzorgcentrum De Karmel, 
Karmeldreef 74, Waregem.

Maak er een duurzame dag van. Kom 
met de fiets of misschien zelfs te voet. 
Voor de fietsen is er een fietsparking 
voorzien op het domein van de Karmel. 

Toch met de wagen, kom dan via de 
Bessemstraat en Bergstraat en volg de 
richtlijnen van de parkeerwachters. 

Het onthaal is op het grasveld achter 
het woonzorgcentrum.  
Volg de bijtjes!
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Boekstartdag
Zaterdag 16 mei doorlopend van 10u00 tot 16u00 in de bibliotheek van 
Waregem 

Op Boekstartdag toveren we de bib om tot een paradijs 
voor de allerkleinsten! Ontdek wat de bib je allemaal 
te bieden heeft, geniet samen met je peuter van 
voorleesverhaaltjes of snoezel samen in ons vertelhut. 
Daarnaast kan je kleine avonturier allerlei spannende 
installaties ontdekken of samen met het hele gezin op de 
foto. Moe van al dat moois? We verwennen jullie met een 
knabbeltje en een drankje in ons leescafé.  ’s Namiddags 
kan je met het hele gezin naar een voorstelling, meer 
info volgt ! 

Beste mama en papa

Jullie kleine spruit is van harte welkom 
op het feest van het geboortebos voor 
de kinderen van 2018 en 2019.

Wij nodigen jullie samen met het hele 
gezin graag uit op dit natuurevent in 
het teken van de bijtjes. Wij plannen 
heel wat natuurbeleving op deze 
BIJzondere dag!

Het geboortebos is een organisatie 
van de gezinsbonden van Waregem, 
Beveren-Leie, Sint-Eloois-Vijve, 
Desselgem en de stad Waregem. 

Wanneer?
Zondag 15 maart vanaf 9.30u.

Waar?
Start aan het Woonzorgcentrum 
De Karmel

Laarsjes zijn aangewezen. Ze zorgen 
niet alleen voor kleur, maar houden  
ook de voetjes droog. 

Zin om erbij te zijn? 
Deelnemen is gratis, maar kan alleen 
als je inschrijft voor 2 maart 2020. 

Wat valt er te beleven? 

Samen ontdekken we op een leuke 
manier het groene netwerk van de 
Karmel.  

We maken een wandeling, fladderen 
als bijen, werken mee aan een nieuw 
stukje groen in Waregem, ontdekken 
de wondere wereld van de bijen ...

Wil je zeker van alles genieten kom 
dan zeker op tijd langs. Om 12.00u. 
gaan de bezige bijtjes andere oorden 
opzoeken. 

Geboortebos

15 maart 2020
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Schrijf jouw gezin voor 2 maart in 
via www.waregem.be/geboortebos  

of bel naar 056 62 12 80.

Hoe geraken jullie er? 

Het geboortebosfeest start aan 
het woonzorgcentrum De Karmel, 
Karmeldreef 74, Waregem.

Maak er een duurzame dag van. Kom 
met de fiets of misschien zelfs te voet. 
Voor de fietsen is er een fietsparking 
voorzien op het domein van de Karmel. 

Toch met de wagen, kom dan via de 
Bessemstraat en Bergstraat en volg de 
richtlijnen van de parkeerwachters. 

Het onthaal is op het grasveld achter 
het woonzorgcentrum.  
Volg de bijtjes!

Geboortebos
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Schrijf jouw gezin voor 2 maart in 

via www.waregem.be/geboortebos  

of bel naar 056 62 12 80.

Hoe geraken jullie er? 

Het geboortebosfeest start aan 

het woonzorgcentrum De Karmel, 

Karmeldreef 74, Waregem.

Maak er een duurzame dag van. Kom 

met de fiets of misschien zelfs te voet. 

Voor de fietsen is er een fietsparking 

voorzien op het domein van de Karmel. 

Toch met de wagen, kom dan via de 

Bessemstraat en Bergstraat en volg de 

richtlijnen van de parkeerwachters. 

Het onthaal is op het grasveld achter 

het woonzorgcentrum.  

Volg de bijtjes!
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Gezinsbond 

gewest Kortrijk 

Ledenvoordelen 

   

Dubbele spaarkorting  

in het weekend van 8-9-10 
mei 2020 

Bij onderstaande handelaars, wordt gedurende het weekend van 8-9-10 mei 
(moederdagweekend) de gewone korting verdubbeld voor leden van de 
Gezinsbond. De korting is niet cumuleerbaar met de bon uit het bonnenboekje en 
andere acties. Dat wil dus zeggen dat er 10% korting gegeven zal worden 
zonder bonnetje. 
Opgepast: niet alle winkeliers zijn open op zondag!  

Doe mee en win: Bij 150 gezinnen zal de Gezinsbond nogmaals de 
gespaarde dubbele korting verdubbelen!  

Hierbij de lijst van de Waregemse gezinsvriendelijke handelaars die zich 
nu reeds inschreven. Er kunnen nog handelaars bijkomen. VRAAG DUS 
ALTIJD EN OVERAL UW KORTING 

Optiek Jan Vererfven  Stormestraat 113 8790 Waregem 
Juwelier Van Ruyskensvelde Stormestraat 2  8790 Waregem 
Juweliers Casteur   Stationsstraat 24  8790 Waregem 
Optiek Boury   Liebaardstraat 276 8791 Beveren-Leie 
Mounteqshop   Kortrijkseweg 353 8791 Beveren-Leie 
Ci-Belle    Liebaardstraat 67  8792 Desselgem 

Eventuele wijzigingen en aanvullingen vind je op onze facebook en 
website, en op de facebook-pagina van het gewest Kortrijk.  

Een lijst met alle deelnemende handelaars in Vlaanderen vind je op 
www.gezinsbond.be/dubbelekorting
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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,  €1 korting per ticket in je online portemonnee. Kom naar het loket "cultuurkorting" 
aan de balie van de Schakel.

KABINET K - LOD – HETPALEIS : Vrijdag 6 maart 2020  - 20 uur

As long as we are playing  

Voor iedereen vanaf 8 jaar.

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 handen 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. 

"Wie van Rauw en Horses hield, mag ook deze voorstelling niet missen. Er wordt vast 
opnieuw mooi en breekbaar gedanst, met volle overgave en vertrouwen in elkaar.

CIRQUE CONTENT POUR PEU (F) : Woensdag 15 april 2020  - 15 uur

Entre le zist et le geste
Voor iedereen vanaf 5 jaar.

Aansluitend zijn er circusworkshops op maat van de kinderen. 

Zin in een klein leuk pareltje voor iedereen van 5 tot en met 99 jaar? Dan mag je deze Entre le Zist 
et le Geste (vrij vertaald: ‘met vallen en opstaan’) van het Franse duo Cirque Content Pour Peu niet 
missen. Met enkel hun pure lichamelijke acrobatie raken ze door een onvoorzichtigheid verstrikt 
in een web van allerlei absurde situaties. Soms voelen ze zich verloren en soms zijn ze duizend 
man sterk, maar steeds krabbelen ze overeind. Een voorstelling met veel humor gekruid en met 
hinten burleske en stomme film, beter kan je het op een doordeweekse namiddag paasvakantie 
niet treffen.
EXTRAATJE: Word zelf circusartiest!
Aansluitend op de voorstelling zetten échte circusartiesten je kinderen op weg om zelf aan de slag 
te gaan. Bordjes draaien, steltlopen, jong-leren, bal- of tonlopen … Het kan allemaal.



 - 12 -  - 13 - - 12 -  - 13 -

Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

De oppassers kunnen terug dit jaar de vormingsdagen volgen die georganiseerd worden door de 
Gezinsbond gewest Kortrijk.  Deze gaat door op zaterdag 7 maart 2020, de datum voor het najaar is nog 
niet bekend ( zal later nog meegedeeld worden).  Er worden daar veel ervaringen gedeeld met andere 
oppassers.  De deelnemers kunnen gratis verschillende workshops volgen. Deze workshops helpen om de 
oppasbeurt vlot, veilig en vooral leuk te laten verlopen, zowel voor de oppasser zelf als voor de kinderen.

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 zalig paasfeest.

Vriendelijke groeten,

Uw plaatselijke coördinator: Gina Huys
Nokerseweg 111, 8790 Waregem 
0479/201803      kod.waregem@hotmail.com

Zaterdag 17 oktober 2020 
Tweedehandsbeurs Waregem 

in het OC Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem

Hou die datum vrij .  Er zijn koopjes te doen.
In Bondband juni 2020 volgt er meer info 

en rond hetzelfde tijdstip ook op waregem.gezinsbond.be 
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GOSA (Grootouders en Senioren Actie van de Gezinsbond) Waregem nodigt u uit op zijn 
jaarlijkse daguitstap. 

donderdag 25 juni 2020

Deze dag gaan we op ontdekking naar het ware verhaal van“het Verdronken Land van Saeftinghe”

We vertrekken in Zulte en strekken de benen even in Kalken.  
Autocardienst “De Meibloem”brengt ons verder naar Beveren-Waas.  
In deze prachtige gemeente bezoeken we het kasteel “Cortewalle”onder begeleiding van een Nederlandstalige gids 
die ons de rest van de dag zal gidsen!
In Kallo hebben we een rondleiding in het sluisgebouw waar we heel de ontwikkeling van de haven op Linkeroever 
kunnen volgen. Daarna lunchen we in het restaurant “Bebronna”.
Na de lunch bezoeken we het “Fort Liefkeshoek”.  Onze busreis gaat verder door het havengebied.
We houden een stop in het verlaten spookdorp “Doel” waar we ook een blik kunnen werpen boven op de Scheldedijk. 
We doorkruisen de uitgestrekte polders richting Emmahaven waar we het Verdronken Land van Saeftinghe bezoeken 
en er ook gelegenheid is om iets te drinken. We sluiten onze dag af met een broodmaaltijd in het cultuurcafé 
“TerVesten” in Beveren -Waas.

Programma:
7u45  vertrek uit Zulte op parking achter ‘t Kapelhuis en kapel OLV ten Dale
         sanitaire stop op parking Kalken
9u30   Beveren-Waas Kasteel Cortewalle
11u15  Bezoek sluisgebouw Kallo
12u15  Middagmaal restaurant Bebronna (soep-hoofdgerecht-dessert) drank 
 niet inbegrepen
13u45  Rondrit in Waaslandhaven en polders met een bezoek aan
           Fort Liefkeshoek (14.00-15.00 u)  daarna stop in Doel  en zicht vanop
 de Scheldedijk.
           Stop in Verdronken land van Saeftinghe en gelegenheid om iets te drinken.
18u00  Broodmaaltijd, in cultuurcafé  Ter Vesten  Beveren Waas
19u30  Terugreis

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
   G. 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 kan vanaf nu tot 17 juni 2020! Na deze datum wordt bij annulering omwille van
 een ernstige reden zoals ziekte, hospitalisatie of begrafenis van familie het gestorte bedrag voor de helft terugbetaald.
Tot dan en iedereen welkom.   

Het bestuur van Gosa – gezinsbond Waregem.       

Gosa – Daguitstap 2020
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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.
Eerst een boekje 1-2-3 maanden, daarna maandelijks tot 1 jaar, en tweemaandelijks tot 2 jaar.
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!

ZEER BELANGRIJK!!! 
WEGENS DE WET OP DE PRIVACY KRIJGT DE GEZINSBOND DEZE 
GEGEVENS NIET MEER BINNEN. DIT IS DUS DE ENIGE MANIER OM 
DEZE BOEKJES TE ONTVANGEN. 

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 gloednieuwe en 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)
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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 

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


