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We hebben 
een 

nieuwe website 
!!!

https://waregem.gezinsbond.be

Jouw RECLAME 

of LOGO hier?
Meer info via:

gezinsbond.waregem@telenet.be

In het kort:

3 • Het nieuwe normaal
3 • Jaarprogramma 2020
3 • Win - win - win !
4 • Vlieg Expeditie
5 • Sinterklaasbezoek* 
7 • Tweedehandsbeurs 
8 • Korting met de Gezinsbond bij aankoop van:
9 • Met de lidkaart een waaier van mogelijkheden.     
10 • Situatie Brantano
10 • Geboortebos
11 • Cultuurkorting Familievoorstellingen 2020
12 • Nieuws uit de oppasdienst.
13 • Zomerse Bestuursuitstap
14 • Een nieuwe baby in jullie gezin?
15 • Voor ouders met tieners van 12 to 17 jaar!
15 • Gratis magazine voor GROOTouders
15 • #Kooplokaal en spaar korting
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Het nieuwe normaal
Beste lezers van onze bondband, 

Samen met  voorzitter Frans Schotte ( zie zijn voorwoord van de recentste editie De Bond, ons maandelijks ledenmagazine) 
zijn er heel velen onder ons die de traditionele nieuwjaarswensen, “en een goede gezondheid” en “voorspoed” ,dit jaar 
ook na de maand januari al heel vaak met reden hebben herhaald. Een jaar dat ongetwijfeld niet normaal  is, maar dat 
voor alle geledingen van onze samenleving van individu, over het gezin, gemeenschappen en nationaliteiten, voor de 
hele wereld een nieuw normaal zal teweeg brengen. Een nieuw normaal vol nieuwigheden. Er aan proberen te wennen 
wordt ongetwijfeld de uitdaging. Een uitdaging die we best samen aanpakken.
Ook de normale werking van Gezinsbond Waregem ontsnapte niet aan de nieuwigheden. Geplande vergaderingen en 
activiteiten werden geannuleerd, verplaatst of aangepast aan de nieuwe overheidsrichtlijnen. Noodgedwongen werd de 
editie juni en september van de Bondband samengevoegd (met dank aan Astrid voor de nieuwe frisse cover).
Het belangrijkste nieuws voor de afdeling evenwel komt van voorzitter Luc Roose, die op de vergadering van juli aan 
het bestuur vroeg om uit te zien naar een nieuwe voorzitter, nadat hij ruim 11 jaar onvoorwaardelijk en belangeloos de 
plaatselijke Gezinsbond  in goede banen leidde. Bedankt Luc, samen met je vrouw Mie, voor de vele uren en kilometers 
in het belang van de Waregemse gezinnen.  Het plaatselijk bestuur zal in de toekomst kunnen blijven rekenen op Luc , 
maar zal dus op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter.  Meteen ook een oproep hier aan iedereen die op vrijwillige basis 
de dynamische bestuursploeg wil  helpen uitbreiden: een boeiende uitdaging voor toffe mensen bij wie het gezin hoog 
aangeschreven staat en die graag samenwerken met anderen of aanstekelijke ideeën hebben.  Kandidaturen of vragen 
hiervoor kunnen terecht in het secretariaat bij Myriam of andere bestuursleden.
Binnenkort gaan de brieven voor de verlenging van het lidmaatschap 2021 de deur uit. In moeilijke tijden blijft  het 
belangrijk dat het ledenaantal op peil blijft teneinde krachtdadig de belangen van onze gezinnen te kunnen bewaken. Er 
werd beslist dat trouwe leden  5 euro van hun lidgeld 2021 terugbetaald krijgen als tegoed in hun “online portemonnee”. 
Op deze manier steunt de Gezinsbond de leden en ook de aangesloten handelaars in moeilijke tijden. In het najaar 
wordt het ook mogelijk  dat de leden per 5 euro spaarkorting (in plaats van per 10) een afname kunnen doen.  
Verstandig winkelen met je lidkaart bij de handelaars  die de gezinskorting  (zie de lokale lijst verder in deze Bondband) 
ondersteunen, betaalt het lidgeld meer dan terug.

Door Guy De Langhe – Ondervoorzitter  Gezinsbond Waregem

Win - win - win !
• Lees op pagina 13 ons verslag van de "Zomerse Bestuursuitstap".

• Maak een gezellige fietstocht!

• Maak een SELFIE in de geodome!

Stuur de SELFIE door vóór 1 oktober naar :
  gezinsbond.waregem@telenet.be

• We hebben enkele prijsjes klaarliggen!

Jaarprogramma 2020
Za  17 oktober 2020  Tweedehandsbeurs
Za  17 oktober 2020  Familie theater   - De Schakel   19.00u (6+)
                                                Ariane Van Vliet & Alice Reijs – Ans en Wilma verdwaald
Za  24 oktober 2020  Kofferworkshop i.s.m. De Bib en B-Part
Wo  28 oktober 2020  Kofferworkshop i.s.m. De Bib en B-Part
Do  29 oktober 2020  Afgelast Covid 19 - Gosa - herfstfeest
Zo   15 november 2020  Expeditie Vlieg * Kinderkunstendag
Zo   22 november 2020  Geboortebos ( geboortes 2018 en2019 )
Ma   23 november t.e.m. 5 december 2020     Bezoek van de Sint        
Za   28 november 2020  Familie theater   - De Schakel   19.00u (8+) 
                                                Collectief dOFt – Kapottepoppenkoppen
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Inschrijven in de bibliotheek of via www.waregem.be/vlieg 

BEN JE TUSSEN 6 EN 12 JAAR?

VLIEG DAAGT JE UIT:
GA CREATIEF AAN DE 
SLAG MET EEN KOFFER!

Bekijk de resultaten van deze workshops tijdens de Vlieg Expeditie op zondag 15 november. 
Vlieg Expeditie is de Waregemse Kunstendag voor Kinderen waar kinderen aan zet zijn. 

Meer info: www.waregem.be/vlieg 

WOE 28/10
kinderen van 6-8 jaar

14.00u.-17.00u.
Bib en Be-Part

tijdens een gratis workshop 
in de bibliotheek en Be-Part! 

ZAT 24/10
kinderen van 8-12 jaar

14.00u.-17.00u.
Bib en Be-Part

Welkom-Welcome-Ahlan Wa Sahlan-Witamy!-добро пожаловать-Bine ati venit 



Sinterklaasbezoek* voor leden van de Gezinsbond

De SINT van de GEZINSBOND in 2020
Ook dit jaar kan Sinterklaas een bezoek aan huis brengen. Gelieve hiervoor onderstaand inschrijvingsformulier 
met inlichtingenblad duidelijk in te vullen en te mailen martin.roose@telenet.be of op te sturen naar Martin Roose, 
Nieuwenhovestraat 28, te 8790 Waregem (056 / 61.12.18), en dit ten laatste tegen 11/11/2020.
De bijdrage is € 4 per gezin met 1 kind, € 7 per gezin met 2 kinderen en € 9 per gezin met 
3 kinderen of meer. Ter verduidelijking: een gezin met 2 kinderen met nog 2 neefjes van 
hetzelfde gezin en nog een vriendinnetje van een ander gezin betaalt: 7 + 7 + 4 euro = 18 euro.  
Elk kind ontvangt een snoeppakketje van Sinterklaas in naam van de GEZINSBOND van Waregem. 
Betaling ten laatste tegen 11/11/2020 contant of op rekening van Gezinsbond Waregem
BE68 8916 1410 9434 met vermelding “Sint 2020 en het aantal deelnemende kinderen + naam gezin.”            
Inschrijvingen zonder betaling worden als nietig beschouwd.

*voor leden van de Gezinsbond 
** om praktische redenen worden er alleen bezoeken afgelegd in de deelgemeente Waregem 
***minstens 1 week voor het bezoek melden we u telefonisch wanneer we op bezoek komen

Tekent in voor het bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet op:
(duid met een kruisje in kolom 3 de voorkeursdag , in kolom 4 de tweede keuzedag en in kolom 5 de derde keuzedag 
aan)

Voorkeursdag 2de keuzedag 3de keuzedag

maandag 23/11/20 17.30-20.00 u

dinsdag 24/11/20 17.30-20.00 u

woensdag 25/11/20 17.30-20.00 u

donderdag 26/11/20 17.30-20.00 u

vrijdag 27/11/20 17.00-20.30 u

zaterdag 28/11/20 9.30-12.00 u

maandag 30/11/20 17.30-20.00 u

dinsdag 1/12/20 17.30-20.00 u

woensdag 2/12/20 17.30-20.00 u

donderdag 3/12/20 17.30-20.00 u

vrijdag 4/12/20 17.00-20.30 u

zaterdag 5/12/20 9.30-12.00 u
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Gezin*:

Lidnummer Gezinsbond*:

Adres**:

Telefoon***:

VOORNA(A)M(EN) kind(eren) Leeftijd
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Sinterklaas deelt de geschenken uit: ja       (aankruisen wat past )

nee

INLICHTINGENBLAD (per kind 1 blad opmaken)  
Graag een kopie nemen van dit blad indien meerdere kinderen. 

WAT MOET SINTERKLAAS ZEKER BENADRUKKEN: (kort en bondig a.u.b.!)

NAAM: 

VOORNAAM:

ADRES: 

LEEFTIJD: 

WENST TE ONTVANGEN ONTVANGT
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Tweedehandsbeurs 2020 
Op zaterdag 17 oktober 2020 organiseert Gezinsbond Waregem 

haar 24ste 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 in de online portemonnee.

Vanaf 1 september start de on-line inschrijving
en vindt u alle informatie op waregem.gezinsbond.be 

of in het secretariaat: Drogenboomstraat 9, 8790 Waregem.

Het spreekt voor zich dat we ons zullen houden
aan de geldende corona-afspraken

Verhelststraat 5
8790 Waregem

Tel.: 056/60.10.48
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NMBS PASSEN  -  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!

GO PASS -YOUTH MULTI: 
voor jongeren van minder dan 26 jaar
Geldigheid: 12 maanden vanaf de eerste 
gebruiksdatum, voor 10 enkele ritten in 2de klas.
Deze passen kunnen gebruikt worden tussen 2 
Belgische stations (grenspunten uitgezonderd)

RAIL PASS- STANDAARD MULTI: 
deze pas kan door iedereen gebruikt worden.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de eerste 
gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen.

KEY CARD – LOCAL MULTI:
deze kaart kan door iedereen gebruikt worden.
Geldigheid: 6 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, 
voor 10 enkele ritten in 2de klas.
Met de Key Card kunnen 10 enkele reizen afgelegd 
worden tussen een station naar keuze en een station 
niet ver daarvandaan (+/- 15 km)

LIJNKAARTEN: 
geldig voor meerdere ritten met de bus of tram van 
De Lijn

FILMCHEQUES: met korting naar de bioscoop.

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.
Je betaalt € 11,55 voor een filmcheque en je krijgt € 
2.00 korting in je online portemonnee.

KINEPOLIS VOUCHER. Kinepolis bioscoopcheques 
kunnen ook via gezinsbond.be/ledenvoordelen online 
aangekocht worden. De spaarkorting komt automatisch 
in de 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 
 



 - 9 - - 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  Posterijstraat 14, 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
Van Ruyskensvelde  Juwelen    Stormestraat 2

Vraag altijd en overal je gezinskorting !
In het najaar zal het mogelijk worden dat de leden per 5 euro spaarkorting 
(in plaats van per 10 euro spaarkorting) een afname kunnen doen.  Op deze 
manier steunt de Gezinsbond de leden en ook de handelaars.

20

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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Situatie Brantano
Op 30 juli, maakte modegroep FNG - moedermaatschappij van onder meer Brantano - in een persbericht bekend dat 
ze voor de meerderheid van haar dochtervennootschappen het faillissement heeft aangevraagd. In het bericht drukt de 
FNG-groep de hoop uit dat deze stap niet het einde betekent voor alle activiteiten van de groep. Onder andere Brantano 
en Brantano Market zijn twee dochterondernemingen die een goede kans op overleven hebben.

De situatie van Brantano verandert voortdurend en dit volg je best op de website:
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/kleding-schoenen/brantano 
voor de actuele stand van zaken.

Geboortebos
Helaas, ook het geboortebosfeest, een initiatief van de Waregemse 
Gezinsbonden in samenwerking met het stadsbestuur, voorzien voor 15 maart 
dit jaar, diende op de valreep geannuleerd te worden.

Alle voorbereidingen werden getroffen: uitnodigingen werden verstuurd 
naar de ouders van alle Waregemse kinderen geboren in 2018 of 2019, de 
inschrijvingen werden genoteerd, de nieuwe plantsite werd in gereedheid 
gebracht, boomlabeltjes om de namen van de kleintjes op te schrijven 
werden verpakt. Toen plots bleek dat een ander kleintje, genaamd Covid19 
én kwaadaardig, ook dreigde op te dagen moest het feestelijk evenement 
noodgedwongen worden afgeblazen.

Ondertussen werd door de stad een nieuwe datum vooropgesteld in de hoop 
dat alles dan veilig kan verlopen: zondag 22 november. Meer nieuws hierover 
volgt.

Bela ngrijk

NI EU WS
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Cultuurkorting Familievoorstellingen 2020
Niet te missen in cc. De Schakel !!!
Een aanrader voor jong en oud! Er is opnieuw een samenwerking tussen het Cultuurcentrum de Schakel en de Gezinsbond. 
(tickets reserveren via cultuurcentrum de Schakel)

Geniet van een namiddag of avondje cultuur met je kinderen en ontvang korting op je spaarkaart!

Als lid van de gezinsbond geniet je de dag zelf (vanaf een half uur voor de voorstelling), bij onderstaande voorstellingen 
in Cultuurcentrum de Schakel,  van €1 korting  per ticket op je spaarkaart. Kom naar het loket "cultuurkorting" aan de 
balie van de Schakel.

ARIANE VAN VLIET & ALICE REIJS : Zaterdag 17 oktober 2020  - 19 uur
Ans & Wilma verdwaald  

Voor iedereen vanaf 6 jaar.

“Een heerlijke voorstelling met herkenbare verhalen, energiek spel en leuke liedjes. Gemaakt voor een avondje 
uit met de hele familie”

Ans en Wilma, twee kwetterende tantes uit de stad, zijn dringend aan vakantie toe. Wilma is stoer, Ans eerder 
onzeker. Maar is Wilma ook nog stoer als ze merkt dat ze de weg zijn kwijtgeraakt? En durft de bange Ans wel 
in een bos te slapen? Overleeft hun hechte vriendschap dit avontuur? Tijdens hun zoektocht naar de uitgang 
van het bos raken Ans en Wilma verstrikt in herkenbare conflicten op kindermaat.

Ariane van Vliet (hetpaleis, LAZARUS) en Alice Reys (Van Vlees en Bloed, Het eiland …) zijn twee Nederlandse 
actrices die al lange tijd in België wonen. Knotsgekke gesprekken tussen hun eigen kinderen vormen de basis 
van deze live muziekvoorstelling vol humor en ontroering. Met herkenbare en droogkomische dialogen tonen 
zij gevoelens uit een kinderleven, zoals jaloezie, pesten, afscheid nemen en verliefd zijn. Verdwaal je mee?
Tekst en spel: Ariane Van Vliet en Alice Reijs - Productie: De Kempvader

COLLECTIEF DOFT : Zaterdag 28 november 2020  - 19 uur
Kapottepoppenkoppen

Voor iedereen vanaf 8 jaar.

“Wat een heerlijke energie en humor! Wat een spelplezier! Wat een samenspel! 
En zo fijn dat er een écht kind meespeelt in deze abnormale familie. (Ze heet Kaat en doet dat 
SUPER knap)” 

Mama, Papa en Nonkel zijn trots op hun kleine Meid. Tot ze ontdekken dat Meid geen enkel probleem heeft.  
Dat is pas een probleem! Ze beslissen op zoek te gaan naar het idyllische Ergens, een plaats waar geen 
problemen bestaan. Maar waar is Ergens?
In hun absurde pogingen om Ergens te bereiken, worstelen de leden van het gezin met onrealistische 
verwachtingen. Alles loopt verkeerd. De volwassenen geraken uitgeput, uitgeblust, uitgedraaid en worden 
plots stil. Meid vindt haar roeping en ontdekt wat ze wil…

Kapottepoppenkoppen is flitsend, dynamisch en charmerend. Een wondere voorstelling over volwassen 
kinderen of kindse volwassenen en over grote mensen met grote wensen. Voor jonge ouders. Voor jongens 
en meisjes. Voor mannen en vrouwen. Voor de hele jonge en de hele oude. En voor iedereen daar tussenin.  
Kortom: voor het hele gezin.

Noteer ook al volgende data:

• Zaterdag 23 januari 2021 om 19.00u: muziektheatervoorstelling Franzerl door Aardvork (8+)

• Zaterdag 13 maart 2021 om 19.00u: familietheater Vuur/toren door Laika & Hetpaleis (6+)

• Woensdag 14 april 2021 om 15.00u: Entre le Zist et le Geste door Cirque Content Pour Peu (5+ - circus) – (deze 
voorstelling is wegens COVID-19 verplaatst naar paasvakantie 2021 ipv paasvakantie 2020)
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Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

Als je het mij vraagt: het zijn heel rare tijden, ook voor de oppasdienst. 

Heel veel aanvragen die gepland waren voor maart en april werden geannuleerd. We mochten en konden geen 
avondje meer op stap. De oppasdienst viel stil.

Vanaf 8 juni kwam er toch weer een beetje beweging in. We konden terug opstarten mits het respecteren van de 
veiligheidsregels.

Alle oppassers moeten het mondmasker maximaal dragen tijdens de oppasbeurt en zich beperken tot vaste gezinnen.

We willen deze dienstverlening echter niet volledig stilleggen aangezien heel wat gezinnen gebruik maken van een 
vaste oppas om zo gezin en werk te kunnen combineren. Niet alle ouders hebben vakantie of een eigen netwerk om 
voor opvang te zorgen.  

Deze regels kan je blijven volgen op https://coronagids.gezinsbond.be/kinderoppasdienst/

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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Zomerse Bestuursuitstap
Verslag van een werkvergadering  in voorbereiding  van de zomerse bestuursuitstap

We spreken om 9.30u af op de parking van VELOODS - Windhoek 17, 8790 
WAREGEM  ,waar de gereserveerde (tel. 056/61.34.38) elektrische fiets al 
helemaal opgeladen ons opwacht.

Vooraf haalden we in de stadswinkel de fietskaart  CONTREI Live. De gedetailleerde 
kaart met beschrijving van de tijdelijke kunstwerken langs het traject kunnen we 
tevens gebruiken als fietsknooppuntenwegwijzer.

Om even te wennen aan het elektrisch fietsen rijden we met een slakkengangetje 
eerst via de Vijfseweg richting het ziekenhuis en houden er een eerste halte op 
de parking aan de achterzijde. Vanaf het grasveldje, gemerkt met H, kan het 
Meershuisje makkelijk te voet bereikt worden. Het huisje, dat onderdeel is van 
het kunstenparcours, biedt een ruim panoramisch zicht (de  periscoop camera 
liet het even afweten ☹) op een van de mooiste natuurplekjes van Waregem. 
Daarna rijden we verder langs de Vijfseweg en de Posterijstraat naar de Leie 
(knooppunt 80). Vervolgens nemen we richting KP 84.

Op de hoek van het jaagpad en de Dolagestraat verkennen we het gele dranken- 
en ijsjescontainertje van Ina Libbrecht, dat overgewaaid lijkt van de terminal aan 
de overzijde van de Leie. Met de uitgebreide zitweide is het een rustige stopplaats 
voor wandelaars en fietsers die liefhebber zijn van lekkere streekproducten.
Over de nieuwe draaibare fietsbrug in Harelbeke bereiken we het Moleneiland, 
waar een bezoekje aan Observatory, de geodome van K.Trappeniers, uitnodigt 
om even te bezinnen.

Wat verder fietsen we over de houten brug boven de recent aangelegde vistrap, kolkend meanderend als een Oostenrijks 
bergriviertje … Dit lijkt eerder Harelbach am Leie.
Nog iets verder houden we halt aan de landtong waar alle water weer samenvloeit en opnieuw Golden River wordt. De trappen 
of de zitbank zijn een uitstekende plaats voor een ongestoorde picknick en een korte rustpauze.

Rond 13.15u steken we terug de Leie over en rijden via de fietsknooppunten 
40, 44 en 56 naar de Gavers in Harelbeke. Voor een korte sanitaire stop aan 
de cafetaria van het speelplein wijken we van het knooppuntenparcours even 
af aan KP 44 (rechts afdraaien), om daarna terug te keren en vanaf KP 44  de 
weg te vervolgen richting Waregem (knooppunten 56, 52, 55, 82, 72, 92 en 
47).

 Bij het uitrijden van het domein van de  Gavers is het even schrikken, wanneer 
we in de wei een promotiebord ontwaren dat een nieuw imposant bouwproject 
“Gaverstaete” aankondigt in het midden van deze groene landschapsparel. 
Zelfs de jalonstokken in de wei duiden reeds de contouren aan. Even vrezen 
we dat ook Harelbeeks beton een bedreiging vormt voor de mooie natuur, tot 
we beseffen dat we ons lieten misleiden door het project dat deel uitmaakt 
van Contrei Live.

Rond 16u. rijden we het centrum van Waregem terug binnen en eindigen in 
de Treffer aan het zwembad, waar we ons Coronagewijs laten bedienen van 
drank en spijs.

En die elektrische fiets van Veloods?  Die werd 
netjes terug ingeleverd, al was de batterij iets 
minder geladen nu. Maar dat was die van ons 
ook.
 
Helaas, de bestuursuitstap in groep werd, wegens Coronarisico’s, uiteindelijk geannuleerd. 
Het blijft evenwel de moeite om de tocht (30 km) in gezinsverband of met eigen bubbel 
eens over te doen.

Maak je ook  een selfie in de geodome ?

Stuur hem dan vóór 1 oktober naar het secretariaat, met vermelding van je lidnummer. 
We hebben enkele prijsjes klaarliggen.

Veel plezier vanwege de werkgroep “Uitstap” :  Ann Steelandt, Gina Huys en Guy De Langhe.    
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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 KENNISMAKINGSLIDMAATSCHAP 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

Brood & Banket 

Filip Vuylsteke   
Brouwerijstraat 30 - 8790 Waregem  
Tel. & Fax. 056/ 60.00.83 
BTW BE 0809 963 658 
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Voor ouders met tieners van 12 to 17 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 en vermeld volgende gegevens:
naam + adres
lidnummer gezinsbond   namen + geboortejaren van alle kinderen

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)

           #Kooplokaal en spaar korting
De coronacrisis heeft ons leven helemaal overhoop gegooid. Iedereen is op een 
creatieve manier op zoek om zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’. Ook de 
lokale handelaar, die zwaar getroffen werd. Hij zet zijn deuren weer voor je open!

 

Jouw steun maakt het verschil!

Steek onze lokale spaarhandelaars een hart onder de 
riem en blijf hen meer dan ooit steunen. Jouw aankopen 
maken het verschil en jij blijft je vertrouwde spaarkorting 
ontvangen.
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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


