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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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Beste lezers van Bondband,

Wat zijn we als bestuur van de Gezinsbond Waregem tevreden dat we in deze
Bondband weer activiteiten kunnen plannen. Achter de schermen hebben we de 
voorbije maanden niet stilgezeten. 

Samen met jullie, onze leden, willen we in dit laatste trimester van 2021, weer voor elkaar klaar staan en 
werken aan een warme samenleving, waar gezinnen en kinderen alle steun krijgen die ze verdienen: van 
kersvers ouderschap tot supertrots grootouderschap.

Maar… geen Gezinsbond zonder leden-gezinnen. Vanaf eind september worden jullie, dus de huidige leden, 
door het centrum van de Gezinsbond in Brussel uitgenodigd om het lidmaatschap te hernieuwen. We rekenen 
op jullie! Nieuwe leden-gezinnen zijn natuurlijk ook welkom. Ken je iemand die graag lid wil worden van 
onze gezinsvriendelijke organisatie, laat het ons gerust weten. 

Corona heeft ervoor gezorgd dat we niet fysiek konden samenkomen en dat we jullie niet konden ontmoeten 
op een activiteit. Voor dit najaar hebben we alvast weer onze tweedehandsbeurs gepland, een voordracht 
‘Belonen en straffen’, Vlieg expeditie i.s.m. de bib, het herfstfeest van Gosa, familievoorstellingen met 
cultuurkorting in De Schakel. Een update van onze activiteiten vind je steeds op onze website.

Maar… geen Gezinsbond zonder vrijwilligers. Zij zijn het aanspreekpunt van de Gezinsbond. Zin om ook tot 
die enthousiaste groep vrijwilligers van gezinsbond Waregem te behoren? We luisteren graag naar wat je 
graag zou doen en waar je goed in bent. Helpende handen zijn onmisbaar! Spreek gerust iemand van het 
bestuur aan of stuur een mailtje naar het secretariaat. 

Myriam Vandekerckhove - Gezinsbond Waregem

In het kort:

3.   Voorwoord
4.   Belonen en Straffen
5.   GOSA Herfstfeest 
      Tweedehandsbeurs
6.   Vlieg daagt je uit - Workshop
8.   Cultuurkorting
      Nieuws uit de oppasdienst
9.   Korting met de Gezinsbond
      Koop lokaal
10. Nieuwe handelaars
      Een nieuwe baby in je gezin
11. De lidkaart

Bezoek onze website

Scan de QR 
code met uw 
GSM.

Jouw RECLAME 

of LOGO hier?
Meer info via:

gezinsbond.waregem@telenet.be
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VORMING

 
 

Bibliotheek Waregem 
dinsdag 19 oktober  | 19.30u. | Bibbox | 5 euro 

lid van de Gezinsbond = 2,5 euro korting op de spaarkaart 
inschrijven op waregem.bibliotheek.be

WAREGEM
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‘Dat heb je goed gedaan.’ ‘Als je nu niet luistert, zet ik de TV af.’ 
‘Ruim even op, dan krijg je daarna een ijsje. ’Belonen en straffen 
maken al snel deel uit van opvoeden. In deze vorming gaan we 
hiermee aan de slag. We kijken naar het gedrag van kinderen  
(3-10 jaar), maar we stellen vooral hun gevoelswereld voorop.

i.s.m. Gezinsbond Waregem
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Tweedehandsbeurs 2021 
Op zaterdag 9 oktober 2021 organiseert Gezinsbond Waregem 

haar 25ste 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 (spaarkaart).

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

GOSA - Herfstfeest

Donderdag 28 oktober 2021 vrijhouden! * 

B I Z A R
show door Jean-Paul Mertens

Mysterie en spektakel in bizarre magie van de geest met 
interactieve experimenten, boeiende topacts om van omver te 
vallen, toeval, toverij of buitengewone gaven?

* Activiteit onder voorbehoud van de geldende Covid-maatregelen.

Bela ngrijk

NI EU WS
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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

Vredestraat 72, 8790 Waregem - Tel 056/60 30 29
www.delsport.com - e-mail:  info@delsport.com

2000m² sportk ledi j  & -toebehoren
Dé specia l ist  in voetbal  -  tennis -  running - ski  & snowboards

20% op sportschoenen
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Cultuurkorting Familievoorstellingen 2021

Opnieuw 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:

Zaterdag 16 oktober 2021 om 19.00u: Quinnie & Quinn 
Familie-theater voor 6+ door Dimitri Leue, Inge Paulussen & Jonas Leemans
 
Drie vrienden willen samen iets verzinnen. Ze strijden voor het woord om zo het verhaal te sturen. Algauw 
hijst één van hen zich op de troon en hij verplicht de twee anderen om te luisteren. 
Een speelse ode aan de vrijheid voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Quinnie & Quinn willen ontsnappen. Weg uit dit verhaal. Weg van hun tiran. Maar de verteller weet hen 
iedere keer weer te verrassen met een nieuw obstakel. 
Als ze hier uit willen geraken, zullen ze het met z’n drieën moeten doen. 
Als er niets is, kan alles ontstaan.

Vrijdag 3 december 2021 om 20.00u: Knetter
Familie-theater voor 10+ door Ultima Thule
 
Jean-Martin keert terug naar zijn ouderlijk huis.
Zijn vader – een wereldberoemde psychiater – is gestorven. 
Het huis moet leeggehaald worden. Waar te beginnen? Hij staat in de tuin en wil nog niet inpakken.
Plots duikt zij op, het meisje. Alsof ze nooit is weggeweest.

‘Doe uw ogen dicht en volg mijn stem!’ zegt ze. Zij weet iets wat hij niet weet.
Maar wat zij niet weet is dat hij ook iets weet wat zij niet weet.

Samen spoelen ze terug naar hun eerste ontmoeting. Naar de vijver. Naar het lijk in die vijver. ‘Weet ge het 
nog?’ vraagt zij.

Joris Hessels en Dominique Collet maakten een intrigerende, gevoelige en soms absurde 
objectenvoorstelling in een fascinerend decor. Ze hebben het over gewoon of vreemd zijn. Over hoe 
het soms knettert in je gedachten en hoe een verhaal plots zo helemaal anders kan worden. Alles hangt 
ervan af hoe je naar de dingen kijkt.

Noteer ook al volgende data:

• Zondag 16 januari 2022 om 15.00u: familie-theater Zozoöfzo door dOFt (4+)
• Zaterdag 22 januari 2022 om 20.00u: familie-theater Shakira en Chikara (10+)
• Zaterdag 26 maart 2022 om 19.00u: familie-theater Vuur/toren door Laika & hetpaleis (6+)
• Vrijdag 29 april 2022 om 20.00u: familie-theater Dounia door hetpaleis/Martha!tentatief (9+)

Nieuws uit de oppasdienst.
Beste gezinnen

Heb je een kinderoppasser nodig? Vraag deze dan tijdig aan via www.kinderoppasdienst.be. Onze
oppassers staan na deze lange pauze te trappelen om jouw kinderen een toffe tijd te bezorgen. 

We houden het veilig en volgen binnen de oppasdienst de coronamaatregelen van de 
overheid: mondmasker, handhygiëne, afstand… Je vindt alle voorschriften terug op 
www.info-coronavirus.be.

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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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 - 12u30u
       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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GOED NIEUWS: 2 NIEUWE HANDELAARS

Spaar korting bij JBC en Torfs

Voortaan shop je zowel bij JBC als bij Torfs het hele jaar door kleding, 
schoenen én accessoires met 5 % spaarkorting (enkel in de Vlaamse 
winkelpunten, niet in de webshop), cumuleerbaar met alle andere acties 
of kortingen. Voor Torfs is er ook een bon van 10% in de bonnenboek.

*JBC – Kledingwinkel - Gentseweg 548, 
Sint-Eloois-Vijve

* Frituur De Oude Molen - Stijn Streuvelsstraat 78, 
Waregem

Een nieuwe baby in jullie gezin?

BRIEVEN AAN JONGE OUDERS – GEBOORTEGESCHENK

Is er in jullie gezin een baby geboren? Dan kunnen jullie BRIEVEN AAN JONGE OUDERS ontvangen.
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.
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.

Contactgegevens voor dit alles:
Liefst per mail: roose.vroman@gmail.com 
Tel: 056/60.08.77   -   GSM 0497/83.48.04
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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
* Frituur De Oude Molen frituur     Stijn Streuvelsstraat 78, 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
*JBC    Kledingwinkel    Gentseweg 548, Sint-Eloois-Vijve
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

*Nieuwe handelaars – Frituur De Oude Molen en JBC

Vraag altijd en overal je gezinskorting !

21

Je lidkaart is geld waard

Met je lidkaart krijg je niet alleen korting op aankopen bij ruim 
tweeduizend winkels, maar ga je ook voordelig naar musicals, 
musea of attractieparken. Bovendien bespaar je op (gezins)
activiteiten in je buurt zoals wandeltochten, workshops en 
tweedehandsbeurzen.

Wanneer je een aankoop doet bij een van onze partners, betaal 
je het volledige bedrag en wordt de korting in je ONLINE 
PORTEMONNEE geplaatst.

Hoe meer je je lidkaart gebruikt, hoe meer korting je spaart (= spaartegoed). De gespaarde 
korting (spaartegoed) kan je per schijf van 5 euro gebruiken om je volgende aankoop bij een van onze 
partners (gedeeltelijk) te betalen (= afname).

Benieuwd hoeveel korting je al gespaard hebt? Ontdek het als volgt:
Ga naar Gezinsbond.be  mijn gezinsbond  sparen  spaarkaarten beheren  kaarten en verrichtingen 

Let op: De lidkaart van de Gezinsbond is strikt gezinsgebonden en niet overdraagbaar. Enkel de 
inwonende gezinsleden die deel uitmaken van het aangesloten gezin kunnen deze lidkaart gebruiken.
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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 
 


