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Brood & Banket 

Filip Vuylsteke   
Brouwerijstraat 30 - 8790 Waregem  
Tel. & Fax. 056/ 60.00.83 
BTW BE 0809 963 658 

PRINTburo bvba
Windhoek 16

8790 Waregem

+32 56 60 46 68
info@printburo.be
www.printburo.be

Waregem I Ieper

STERK IN
DIGITAAL

DRUKWERK

 

   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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EEN JAAR OM (NIET) TE VERGETEN
Beste lezers van Bondband, 

Ons sociaal netwerk is het voorbije jaar willens nillens  aanzienlijk gekrompen. Het lokale gebeuren kreeg daardoor terecht meer aandacht. De winkelier om de hoek, 
de plaatselijke handelaar en de nabije dienstverlener werden als het ware heruitgevonden. Vooral onze lokale spaarhandelaars verdienen een hart onder de riem want 
onze aankopen maken het verschil en onze leden blijven de vertrouwde spaarkorting ontvangen. Onze spaarkaartverantwoordelijken konden recentelijk het lijstje met 
spaarhandelaars verder aanvullen met 2 waardevolle adressen. Meer hierover verder in deze Bondband.

Nog goed nieuws : ons nieuw bonnenboekje 2021 is uit en hopelijk is ondertussen jouw bonnenboekje 2020 ook bijna “uit”. Door de betaling van je lidgeld blijf je 
gegarandeerd genieten van de welgekomen extra spaarkorting bij deze gezinsvriendelijke handelaars.

Ook Gezinsbond ontsnapt ondertussen niet aan de beperkingen die een normale werking verhinderen. Spijtig dat enkele vaste items op het jaarprogramma, zelfs in 
Coronamodus, toch dienden geschrapt: de paaseierenzoektocht, het geboortebos, Vlieg Expeditie. Maar 
dankzij de inzet en creativiteit van onze vrijwilligers-bestuursleden konden wij de afgelopen maanden toch het 
merendeel van onze diensten ten voordele van onze gezinnen laten doorgaan. Zo werden bestuursvergaderingen 
met afstand, camera en microfoon belegd, de jaarlijkse tweedehandsbeurs diende Coronaveilig opnieuw 
geprogrammeerd en de Sint kreeg een snelcursus Google Meet nu de kinderen van Gezinsbond Waregem niet 
aan huis konden worden bezocht. Het deed deugd om te horen dat deze inspanningen worden geapprecieerd.

De feestdagen staan voor de deur en dat terwijl bijna iedereen er aan twijfelt om ze binnen te halen, althans 
niet in het format en met het gezelschap zoals we dat in het verleden gewoon waren. 

Voor velen wordt het des te meer een gezinsgebeuren, veilig in de bubbel(s). Ook voor alleenstaanden kunnen 
deze dagen, mits een portie creativiteit , wat meer licht brengen.

Gezinsbond Waregem wenst je alvast een voorspoedig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid.

Door Guy De Langhe – Ondervoorzitter  Gezinsbond Waregem

In het kort:

3 • Een jaar om (niet) te vergeten
4 • Cultuurkorting 
  • Kortingskaarten openbaar vervoer 
5 • Korting met de Gezinsbond bij aankoop van:
6 • Nieuws uit de oppasdienst     
   • Met de lidkaart een waaier van mogelijkheden. 
7 • De 26ste tweedehandsbeurs    

De Sint

Benieuwd hoe de ontmoetingen waren met de Sint dit jaar? Kom dan zeker eens 
langs op de website. 
Van zodra de Sint weer rustig in zijn zetel zit, zal hij een leuk verhaal schrijven. Dit 
kan je lezen vanaf 12 december op de website: waregem.gezinsbond.be

Tot gauw!

garage

onderhoud

aircoservice     

storingsdiagnose

bandenservice

startmotoren en alternators

batterijen

verkoop alle merken

nieuw en tweedehands
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Cultuurkorting Familievoorstellingen 2021

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.

Aardvork - Franzerl : Zaterdag 23 januari 2021  - 19 uur

Muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar.

Een ontwapenend mooie voorstelling, voor groot en klein, 
over het leven van componist Franz Schubert.  Enorm de 
moeite!  

Je zit samen met Franz Schubert, componist en pianist, lolbroek en zwartkijker, 
iedereens vriend en eenzaat in de coulissen van een grote zaal.  Zijn gedachten 
springen driftig naar herinneringen, noten, melodieën en filosofische spinsels over 
de zoektocht naar een plek in deze wereld.  Ondertussen komt de muziek tot leven: 
letterlijk en figuurlijk.  Uit de bergen papier (Schubert schreef in zijn korte leven 
meer dan 10 000 bladzijden vol muziek) ontstaan figuren, reuzen en demonen;  Ze 
dansen, ze vechten, ze vergaan, ze tijgen op …

Met deze boeiende muziektheatervoorstelling over het korte leven 
van Schubert brengen pianiste Elisabeth De Loore, zanger en acteur Pieter De 
Praetere en theatermaker Koen Boesman zijn wonderbaarlijke muziek tot leven 
op kindermaat.
Duik je mee in een hoofd waar verbeelding nooit stopt?

Noteer ook al volgende data:

• Woensdag 14 april 2021 om 15.00u: Entre le Zist et le Geste 
door Cirque Content Pour Peu (5+ - circus)

Laika & Hetpaleis - Vuurtorens : Zaterdag 13 maart 2021  
- 19 uur

Familietheater  voor iedereen vanaf 6 jaar.

Het is verlangend uitkijken wat deze topcast gaat doen 
met Vuurtorens. (met o.a. Boris van Severen van de 
TVéénreeks GR5)

Vaar je mee op een visuele, beweeglijke tragikomische trip over de 3 laatste 
vuurtorenwachters ter wereld?
Sommige mensen zorgen voor anderen, van ’s morgens tot ’s avonds, dag in dag 
uit, hun hele leven lang.  Ze zorgen omdat het hun lot is of een gave of gewoon uit 
naastenliefde.  Ze hopen dat iemand ooit voor hen zal zorgen.
Sommige mensen houden een vuur brandend in een toren.  Te midden van de 
woeste oceaan, in  weer en wind, met gevaar voor eigen leven.  Alleen maar opdat 
anderen veilig thuis geraken.  Maar wie loodst hen doorheen het woelig water naar 
een veilige haven, als ze oud of moe of ziek zijn?  En wat als iedereen hen vergeten 
is?  Hoe lang houd je het vuur in de toren en het vuur in je hart brandend?
Na de energieke passage van De Passant vorig seizoen, maken we kennis 
met de nieuwste voorstelling van Michai Geyzen, op maat van kinderen.  Dit keer 
laat hij zich inspireren door het fascinerende, vaak geromantiseerde beroep van 
de vuurtorenwachter: moedige mannen of vrouwen die bereid zijn eenzaamheid 
en zware stormen te verduren.  Rare snuiters, gestrand tussen wal en schip, 
overgeleverd aan de natuurelementen en aan elkaar.
Een topcast neemt je mee op een stormachtig avontuur.

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

Per 31/12/2020 komen een aantal kortingskaarten Openbaar Vervoer te vervallen. Belangrijk is dat de kortingskaarten van de ouders eind dit jaar vervallen. Controleer 
tevens de kortingskaarten van de kinderen. Om zonder onderbreking in 2021 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 door ons bekende 
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 kortingkaart hebt 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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Nieuwe handelaars : 

“Zwembad De Treffer”

Van zodra het zwembad “De Treffer” opnieuw opent kunnen alle leden van de gezinsbond hun spaarkaart aanvullen met :

“15 % korting op alle beurtenkaarten”

“Gunthers Fietsen 
en tuinmachines”
Vredestraat 3 Waregem

5% op fietsen en tuinmachines. 
Niet op herstellingen.

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.

Bioscoopcheques
Kinepolis heeft ons bevestigd dat de bioscoopcheques met vervaldatum 
5/11/2020, 5/12/2020 en 31/12/2020 verlengd worden met 6 maanden.

Verkoopspunt voor onze leden:

Verkoopspunt GAVERKE:
Art of Flower, Broekstraat 81, 8790 Waregem

OPENINGSUREN
Maandag: gesloten
Di - Vrij: 9u - 12u

             13u30 - 18u
  Zaterdag: 9u - 18u
 Zondag: 9u30 - 12u

Korting met de Gezinsbond bij aankoop van:
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Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

In deze bizarre tijden willen we toch nog ondersteuning bieden aan gezinnen die het nu moeilijk hebben om werk en gezin te combineren.
Omdat de Coronamaatregelen aanzienlijk verstrengd werden, beperken we oppasvragen nu tot de strikt essentiële. Bijvoorbeeld voor ouders die 
omwille van zorg of beroepsactiviteiten een oppas nodig hebben.  

 Voor de ouders:
“Gelieve tijdens de pandemie alleen een oppas aan te vragen wanneer er echt geen andere oplossing is voor jouw gezin. Op die manier zorgen we er samen voor dat het 
virus niet verder circuleert.”
 Voor de oppassers:
“Tijdens de pandemie is de kinderoppasdienst alleen toegankelijk voor gezinnen die geen enkele andere oplossing vinden voor hun kinderen. Beperk eventuele prestaties 
tot slechts één gezin waar jij de vaste oppasser bent. Houd je strikt aan alle Coronaregels waaronder het dragen van het mondmasker. Op die manier zorgen we er samen 
voor dat het virus niet verder circuleert.”
Op https://coronagids.gezinsbond.be/kinderoppasdienst/ vind je steeds de actuele regels voor onze kinderoppasdienst, waaronder een formulier voor verplaatsingen die 
eventueel in conflict komen met de avondklok. 

Veel moed en warmte in deze moeilijke tijden en bovenal een goede gezondheid!

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".

Voor wie een oppas nodig heeft op  kerstavond, Kerstdag, oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag, denk er aan dat de vergoeding voor de oppasser de volgende is : de 
gepresteerde uren + een extra van 30 euro. Tenslotte wens ik jullie allen een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

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

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
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

 Proficiat met de uitbreiding van jullie zaak : Succes!!
Franco-Belge   Woondecor   Stationsstraat 115
*Gunthers Fietsen en tuinmachines    Vredestraat 3, Waregem
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
*Zwembad De Treffer      Meersstraat 5, Waregem

*Nieuwe handelaars 
Vraag altijd en overal je gezinskorting !

Vanaf 1 november is het mogelijk dat de leden per schijf van 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.

21
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Zuiderlaan 9 
8790 Waregem

Tel.: 056/60.10.48

De 23ste tweedehandsbeurs.
Oei, wat wordt het dit jaar?  Zal de beurs kunnen doorgaan?
Ja! We gaan er voor.

Via Gezinsbond nationaal kregen we de nodige ondersteuning om onze aanvraag 
in te dienen bij Stad Waregem.
Nadat we een activiteitenfiche en een Covid Event Risk Model indienden bij het 
stadsbestuur, kregen we een groen label.  Het vergde heel veel werk van secretaris 
Myriam om aan alle maatregelen te voldoen. Veel andere tweedehandsbeurzen 
werden geannuleerd.                                                                                                                                     
De datum nadert. Corona is niet weg maar komt terug. Zullen de maatregelen 
verstrengen? 

Er worden bijkomend twee karren dranghekkens geleverd door het stadsbestuur. Er 
worden minder verkoopstanden voorzien en er zijn bredere gangen uitgetekend. Nu 
moeten we nog zorgen voor handgel, mondmaskers, handschoenen en werflinten 
om de verplichte éénrichting te handhaven. 
Tijdens het klaarzetten van de zaal vernemen we dat er enkele vrijwilligers 
wegblijven. Er mag geen risico genomen worden. Wie zich niet helemaal gezond 
voelt, blijft “in zijn kot”. Sommigen kregen bericht dat er contacten waren met 
besmette personen. We nemen onze verantwoordelijkheid.
Laat ons hopen dat alles vlot verloopt.  

Zaterdag 17 oktober 2020. We zullen die datum niet vlug vergeten.
De verkopers melden zich heel gespreid aan en worden naar hun standplaats 
begeleid. 
We zijn blij dat alles goed verloopt. Er mag eens gelachen worden achter ons 
mondmasker. We knippen het lint door. De beurs wordt officieel geopend door het 
bestuur en de vrijwilligers van de Gezinsbond Waregem.                                                                         

Er staan reeds een dertigtal kopers heel gediciplineerd aan te schuiven.                          

Het is een gezellige drukte. De kopers gaan goed verspreid koopjes doen. 
We hebben geluk dat het mooi weer is. Tafels en stoelen worden buiten gezet om 

iets te kunnen drinken. De verkopers worden op hun standplaats van de gevraagde 
drankjes voorzien.

Vanaf 17 uur worden de verkoopstanden opgeruimd. Dank aan de verkopers die 
veel goederen afstonden voor het goede doel. Na sortering worden de nodige 
artikelen bij de minderbedeelden in Waregem verdeeld. 

Enkele vrijwilligers en het bestuur, stoere vrouwen en mannen brengen het 
meubilair van de zaal terug in orde.  Veel handen maken licht werk!   Om 18.20 uur 
is alles opgeruimd en geveegd. Met aandacht voor de zo nodige maatregelen tegen 
Covid is het ons gelukt om een tweedehandsbeurs te organiseren. We kregen goede 
commentaar van zowel verkopers als kopers.  We zijn toe aan een fris drankje. 
Afstand houden en mondmasker niet nat maken!

Bedankt iedereen en tot volgend jaar in betere omstandigheden. Goede moed en 
zorg goed voor elkaar.
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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


