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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

Uit  Sympathie

WWW.GVTKRUISHOUTEM.BE
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Het wordt zeker lente.

Beste lezers van Bondband, 

Bedankt aan de leden die massaal hun lidmaatschap 2021 vernieuwden en hierdoor voor de motivatie  en de 
middelen zorgen om het welzijn en de belangen  van onze Vlaamse gezinnen blijvend te bewaken. Misschien 
is het je ontgaan,  Gezinsbond stortte, zoals beloofd, 5 € van het betaalde lidgeld terug als spaartegoed op 
je spaarkaart. Kijk het gerust even na op https://mijn.gezinsbond.be/ , dan zie je ook meteen hoeveel je 
lidkaart reeds opbracht door je aankopen te doen bij onze aangesloten handelaars. 

De hardnekkige pandemie belet ons nog even om een normale plaatselijke werking  te organiseren. 
Ondertussen blijft het bestuur uitkijken naar mogelijkheden om diverse activiteiten en diensten in veilige 
omstandigheden te laten doorgaan. De vele vrijwilligers verdienen een dikke pluim voor hun blijvende 
inzet, want ook zij missen de motiverende respons van het onbeperkt samenkomen en samenzijn zonder 
te moeten tellen. Een kleine attentie, een vriendelijke email, een spontaan dankjewel kan wonderen doen 
in onzekere tijden. 

Enkele warme dagen lieten ons al dromen van een mooie zomer. De lente komt er aan. Nog even volhouden 
en het komt zeker goed. 

Guy De Langhe – Ondervoorzitter  Gezinsbond Waregem

Bezoek onze website

Scan de QR code met uw GSM.

In het kort:

3 • Her wordt zeker lente
4 • Paasactiviteit 
5 • Boekstartdag
 • Week van de groeilamp
 • Nieuws uit de oppasdienst
6 • Wistjedatjes...
 • Tweedehandsbeurs  
8 • Korting met de Gezinsbond bij aankoop van
 • #Kooplokaal en spaar korting
9 • Met de lidkaart een waaier van mogelijkheden. 
10 • Een nieuwe baby in jullie gezin?   
 • Voor ouders met tieners van 12 to 17 jaar!
 • Enig stuk. Blad voor alleenstaande ouders
11 • Gratis magazine voor GROOTouders
 • Spaaractie 100 jaar Gezinsbond.
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Paasactiviteit

Lieve vriendjes,

Ook dit jaar zal ik jullie eventjes moeten 
teleurstellen.
De paashaas zal niet op zijn jaarlijks bezoek 
kunnen komen in park Baron Casier, maar niet getreurd, wij kunnen elkaar 
wel een plezier doen. Als jullie een mooie tekening, een knutselwerkje, een 
gedichtje  of een lekkere maaltijd/taart willen maken  en hiervan een foto 
willen doorsturen naar de gezinsbond, zal ik misschien wel eens tot aan 
jullie huisje huppelen met een lekkernij. 

Zien jullie dit zitten ?
Meer nieuws hierover vinden jullie vanaf april terug op onze website:
waregem.gezinsbond.be of op facebook gezinsbond Afdeling Waregem.
Hou dit dus zeker in de gaten !

       Vele virtuele eitjes-knuffels van 
           de paashaas !
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Week van de groeilamp (16 – 23 mei)

Tromgeroffel... een nieuw jasje voor de Week van de Opvoeding!

Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op 'opvoeden', 
want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders 
en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in 
een warme en positieve leefomgeving. 

Vanaf dit jaar steken we die week samen de groeilamp aan. Dit doen 
we om alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders in de spotlights 
te zetten. Ze verdienen dat dubbel en dik.
We werken nog hard om fantastische ideeën uit te werken. 

Meer info volgt! 
Hou onze website of facebookpagina in de gaten!

Boekstartdag (22 mei)

Boekstart-dag 2021: hopen op een fysieke Boekstart-dag!  in de bibliotheek 
van Waregem

Hoe die Boekstart-dag er op 22 mei uit kan zien, dat is 
nog koffiedik kijken. Maar op Boekstartdag toveren we 
de bib om tot een paradijs voor de allerkleinsten! Ontdek 
wat de bib je allemaal te bieden heeft. 
Wild plannen kan nog niet meteen, maar klein plannen 
absoluut wel. We houden mee de situatie in het oog en 
duimen voor een échte Boekstart-dag op 22 mei 2021!
Meer info volgt! 
Hou onze website of facebookpagina in de gaten!

Nieuws uit de oppasdienst.
Beste ouders,

Veel nieuws hebben we niet te melden.  De oppasdient kan blijven draaien voor gezinnen die omwille van 
zorg of beroepsactiviteiten een oppas kunnen vragen aan hun vaste oppasser(s).

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. 

Houd er de moed in en samen komen we er wel door.

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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Wistjedatjes

• Wist je dat bijna alle Waregemse handelaars meedoen met de ludieke 
zegeltjesactie die zal doorgaan van 1 mei tot 31 augustus? Hierdoor 
kan een speciaal Jommekes stripboek bekomen worden. Zie elders in 
deze bondband. 

• De bestuursleden van Gezinsbond Waregem maandelijks online hun 
bestuursvergadering houden en dit al bijna een jaar lang? 

• Gosa Waregem op 24 juni 2021 hun daguitstap plant? Hou de website 
in de gaten! 

• Ons ledenblad Bondband (dat je nu in handen hebt) 4 keer per jaar 
bedeeld wordt door vrijwilligers? Is dit ook iets voor jou? Stuur gerust 
een mailtje naar gezinsbond.waregem@telenet.be 

• Alle info van afdeling Waregem te vinden is op waregem.gezinsbond.be? 

• Algemene info van de gezinsbond is te vinden op  www.gezinsbond.be? 

• Je adreswijzigingen zelf moet doorgeven via www.gezinsbond.be? 

• De gezinsbond in 2021 zijn 100ste verjaardag viert? De gezinsbond Waregem is een jaartje later 
gestart. We plannen alvast een feestelijk jaar in 2022! 

• Het bestuur van Gezinsbond Waregem een enthousiaste groep vrijwilligers heeft? Helpende handen en 
nieuwe ideeën zijn altijd welkom!

Zaterdag 9 oktober 2021 
Tweedehandsbeurs Waregem 

in het OC Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30, 8790 Waregem

Hou die datum vrij .  Er zijn koopjes te doen.
Activiteit onder voorbehoud van de coronamatregelen.

In Bondband juni 2021 volgt er meer info 
en rond hetzelfde tijdstip ook op waregem.gezinsbond.be 
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garage
onderhoud
aircoservice     

storingsdiagnose
bandenservice

startmotoren en alternators
batterijen

verkoop alle merken
nieuw en tweedehands

Zuiderlaan 9 
8790 Waregem

Tel.: 056/60.10.48

Apotheek De Brabandere  
Holstraat 20

Stormestraat 151

8790 Waregem

uw Gezinsapotheek
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NMBS PASSEN  -  FILMCHEQUES

NMBS - PASSEN PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Go Pass € 55 € 2,75

Rail Pass (1ste 
kl)

€ 131** € 6,55

Rail Pass (2de 
kl)

€ 86 € 4,30

Key Card (2de 
kl)

€ 28 € 1,40

BIOSCOOP 
CHEQUE

PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Bioscoopticket € 11,55 € 2

De Lijn PRIJS * Korting op 
spaarkaart

10-rittenkaart € 16 € 1.60

* prijzen gekend op 01/02/2021
** 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:

#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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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, Waregem
*Berenice   Geschenkartikelen   Stationsstraat 58, Waregem
*Ci-Belle   Mode-toebehoren,Handwerk  Liebaardstraat 67/1 Desselgem
Colmar    Restaurant    Doorniksestraat 212, Kortrijk
Colora Waregem  De verfwinkel    Wijmeriestraat 5, Waregem
Comfortlift   Liften     Mannebeekstraat3, Waregem
*Casteur   Juwelen    Stationsstraat 24, Waregem
*Coiffure De La Lys  Kapsalon voor Hem en Haar  Posterijstraat 14, Sint-Eloois-Vijve
*Del-sport                         Sportkleding -toebehoren        Vredestraat 72, Waregem
*Entre-nous   Lingerie    Liebaardstr 15, Desselgem               
*Fietsen Devos  Fietsen     Posterijstraat 11, Sint-Eloois-Vijve
*Franco-Belge  Woondecor    Stationsstraat 115, Waregem
*Gunthers    Fietsen en tuinmachines  Vredestraat 3, Waregem
*Het huis van de kappers Kapsalon Francky en Bjorn  Damweg 12, Waregem
*Huis Handekyn.  Schoenen    Stormestraat 26, Waregem
*Mounteqshop  Sport- Bergkleding   Kortrijksesteenweg 353,  
         Beveren-Leie 
*Optiek Boury  Optiek     Liebaardstraat 276 Beveren-Leie
*Optiek Sofie Maes  Optiek     A.Biebuyckstraat 1 Sint-Eloois-Vijve
*Optiek Vererfven Jan Optiek     Stormestraat 113, Waregem
*Standaard Boekhandel Boeken    Stationsstraat 2, Waregem
*Torfs    Schoenen    Spoorweglaan 15, Sint-Eloois-Vijve
*Van Ruyskensvelde  Juwelen    Stormestraat 2, Waregem
Zwembad De Treffer       Meersstraat 5, Waregem

HANDELAARS MET * DOEN MEE MET DE JOMMEKES / ZEGELTJES ACTIE

Sedert 1 november is het mogelijk dat de leden per schijf van 5 euro spaarkorting (in plaats van per 10 
euro) een afname kunnen doen. Op deze manier steunt de Gezinsbond de leden en ook de handelaars.

Vraag altijd en overal je gezinskorting !

21

Enig stuk. Blad voor alleenstaande ouders

De groep van alleenstaande ouders wordt ook in Vlaanderen groter. De 
Gezinsbond ijvert voor die mama's, papa's en hun kinderen. Alleenstaande 
ouders zijn in de eerste plaats gewone vaders en moeders met de gewone 
vragen en behoeften. Maar hun situatie is tegelijk toch ook anders.
Daarom is er Enig Stuk, het blad voor alleenstaande ouders. Een hip magazine 
met tips en tricks, met interviews, ideeën, weetjes en verhalen over en voor 
alleenstaande ouders. Een magazine vol energie en moed, dat inspireert en 
leidt, maar vooral de mooiste glimlach ontlokt.

Let wel: dit blad is niet meer in voorraad. 

Je kan 'Enig Stuk' digitaal lezen.
Scan deze QR code.
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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

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
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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)

Spaaractie 100 jaar Gezinsbond.
De Gezinsbond bestaat 100 jaar. Dat wordt gevierd met een unieke spaaractie exclusief voor leden.

Spaar vanaf 1 mei tot en met 31 augustus voor een exclusieve uitgave 
van het 100ste Jommekesalbum ‘Het Jubilee’, met tal van interessante 
Gezinsbond-weetjes en spelletjes!

Hoe?
Bij elke aankoop met spaarkorting bij één van de deelnemende handelaars 
ontvang je 5 zegels om op je spaarkaart te kleven. Is je spaarkaart vol? 
Dan ruil je deze, samen met 2,50 euro (= 100 oude Belgische Frank), in bij 
Standaard Boekhandel en is het album van jou!

Heb je graag ook een album voor vrienden of familie? Dat kan! Bij elke 
deelnemende handelaar kan je bijkomende spaarkaarten bekomen (zolang 
de voorraad strekt).

Spaar jij mee?
Je vindt de deelnemende handelaars uit jouw buurt in De Bond die op 28 
april verschijnt. 
Mis deze unieke actie niet! Hou onze website (www.gezinsbond.be/
ledenvoordelen) in de gaten en registreer je op onze maandelijkse 
voordelennieuwsbrief (www.gezinsbond.be/voordelennieuwsbrief)!

 Jef Nys © Standaard Uitgeverij 2021
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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 
 


