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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

GRONDWERKEN  |  RECYCLING  |  CONSULTING

Meirestraat 13b • 9770 Kruisem • T 09 388 53 17 • info@glk.be • www.glk.be
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\l00RV\l00RD

Beste lezer van Bondband,

We zijn ondertussen al in maart van het nieuwe jaar. De winter is zo goed als voorbij, de lente komt in het 
land, we kijken uit naar mooi weer…

Het gevoel om er weer volop tegenaan te gaan is bij velen aanwezig na de voorbije winter vol met ‘boosters’ 
en (kleine) beperkingen hier en daar. We konden ons nog niet volop smijten…we hopen om dit vanaf nu 
weer volop te mogen doen.

Ook in de Bondsafdeling van Waregem hopen we op een goed jaar en willen we ons volop smijten! We 
bestaan 100 jaar! En dat moet en mag gevierd worden. Al 100 jaar zet ‘de Bond’ zich in voor alle gezinnen, 
op alle gebied! Vele lokale vrijwilligers hebben in die 100 jaar het beste van zichzelf gegeven om de lokale 
werking draaiende te houden. Het organiseren van talloze activiteiten, het ter beschikking stellen van zoveel 
diensten aan de leden van De Gezinsbond, het organiseren van de Kinderoppasdienst, het openhouden 
van een lokaal verkooppunt voor talloze producten, het promoten van onze lokale handelaars via de lid/
spaarkaart…. Te veel om op te noemen. Een HARTELIJK DANKUWEL is hier op zijn plaats aan iedereen 
die De Gezinsbond in Waregem helpt uit te bouwen. Een HARTELIJK DANKUWEL is zeker op zijn plaats 
aan alle leden die ons door de jaren heen trouw zijn gebleven en blijven geloven in het mooie werk dat De 
Gezinsbond nog steeds blijft doen.

Blijven bouwen aan de toekomst is nodig…een ook daarbij hebben we U nodig: als vrijwilliger om onze 
werking uit te bouwen en onze bloeiende afdeling in Waregem nog beter en mooier te maken, als lid om 
onze werking mogelijk te blijven maken! We rekenen op U, ook voor de komende vele jaren!

Proficiat aan de jubilerende afdeling Waregem, aan de vele vrijwilligers en hun vele leden. Veel leesplezier 
in deze Bondband en wie weet zien we elkaar op een van de activiteiten in Waregem.

Johan Dewitte | Regionaal educatief medewerker Ondersteuning Vrijwilligers

Bezoek onze website

Scan de QR code met uw GSM.

 
 
 

In het kort:
3.   \l00RV\l00RD
4.   Op speel- en wandeltocht met de Paashaas
7.   Voordracht "Rust in je Gezin"
      Tweedehandsbeurs
8.   Cultuurkorting
9.   GOSA - Daguitstap
10. Van tradities en rituelen
      Fotozoektocht
11. Nieuws uit de oppasdienst

      Enig Stuk
12. Een nieuwe baby in jullie gezin?
13. Nog recht op korting
      Magazine voor grootouders
      BoTsing
14. Korting met de Gezinsbond
      Koop Lokaal
15. De lidkaart
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OP SPEEL- EN WANDELTOCHT MET DE PAASHAAS 

Voor kinderen met hun (groot)ouders 

 

PAASZATERDAG 16 APRIL 2022 
Vrije start tussen 14u en 15u 

 

INSCHRIJVEN?  

tot 10 april 2022 via de link op waregem.gezinsbond.be 

Breng zeker je ingekleurde tekening mee. Zo verdien je een extra verrassing. 

 

PRIJS?  

Vooraf  leden € 3 per kind / niet-leden € 5 per kind 

Op de dag zelf (beperkt) € 6 per kind 

 

WAAR? 

Vertrek en aankomst aan het Boekenplein (naast de bib van Waregem) 

 

 

 
 
 

We houden rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
Gezinsbond Waregem, Drogenboomstraat 9, 8790 Waregem 

Gezinsbond.waregem@telenet.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

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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Zaterdag 15 oktober 2022 
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 2022 volgt er meer info 
en rond hetzelfde tijdstip ook op waregem.gezinsbond.be 

Voordracht ‘Rust in je gezin’ 

Wanneer? Dinsdag 10 mei 2022 om 19.30u
Waar?  Bib, Boekenplein 1 , Waregem
Prijs?  € 5 (leden Gezinsbond krijgen de avond zelf €2,5 korting op de spaarkaart)
Inschrijven is noodzakelijk via de link op waregem.gezinsbond.be

Een kind kan soms heel druk zijn. Druk in het gedrag of druk in het hoofd, 
door veel gedachten en gevoelens. Dat maakt het moeilijk om bijvoorbeeld 
in te slapen, rustig huiswerk te maken of rustig samen te spelen.

Samen zoeken we naar concrete handvatten om anders om te gaan met 
overprikkeling en driftbuien, maar leer je bovenal hoe je op een heel speelse 
manier het zelfvertrouwen van je kind kunt versterken.

Door Nele De Ganseman, coach en orthopedagoog, auteur van ‘Rust – 25 
manieren om de drukte in je gezin te verzachten’
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Cultuurkorting Familievoorstellingen voorjaar 2022

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:

Tickets reserveren via Cultuurcentrum de Schakel.

Zaterdag  26 maart 2022 om 19.00u: vuur/toren door Laika & hetpaleis – 
familietheater vanaf 6 jaar
 
Blijf, aansluitend op de voorstelling, voor een fijne sfeersnuiver.

Vaar je mee op een visuele, beweeglijke tragikomische trip over de drie laatste 
vuurtorenwachters ter wereld?
Drie vuurtorenwachters houden een licht brandend in een toren. Aan de rand van de woeste oceaan, 
in weer en wind, werken ze met gevaar voor eigen leven. Alleen maar om anderen veilig thuis te 
brengen. Maar wat als het licht sputtert en dooft? Wie loodst hen naar een veilige haven als de wereld 
hen vergeten is? Hoe lang hou je het vuur brandend in je hart als iedereen je heeft verlaten?

Vuur/toren gaat over drie mensen die aan hun lot worden overgelaten en voor de rest van de wereld 
niet meer bestaan. Ze verliezen elkaar, zichzelf en de grond onder hun voeten, tot iemand opduikt die 
hen in de armen sluit ...

Na de energieke passage van De Passant eerder in de Schakel, 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 extreme eenzaamheid en zware stormen te verduren. Rare snuiters, gestrand tussen 
wal en schip, overgeleverd aan de natuurelementen en aan elkaar. 

Een topcast met onder andere Robbert Vervloet (Buck, Blackout, …) neemt je mee op een 
stormachtig avontuur.

Vrijdag 29 april  om 20.00u: Dounia door hetpaleis/
Martha!tentatief – familietheater vanaf 9 jaar
 
Een ontwapenende voorstelling over een moedig meisje in 
een nieuwe wereld.
Dounia woont met haar papa en broers in een hoge toren aan de 
rand van de stad. Ze heeft cool voor twee en plannen voor drie. 
Vandaag spreekt ze jullie toe. Want ze heeft iets belangrijks te 
vertellen. Praten doet ze op haar éigen manier. Zoals ze alles doet 
op háár manier. Klinkt het niet dan botst het maar. Ook goed! Ze is 
hier om gehoord te worden …

Regisseur Bart Van Nuffelen distilleerde uit honderd getuigenissen 
een pakkende monoloog in een onafgewerkte taal. Scherp en 
speels. Met ontwapenende naturel vertolkt actrice Evgenia Brendes 
het ongewoon verhaal van een doodgewoon meisje. Ondertussen 
komt haar wereld tot leven in een betoverende animatiefilm 
waarmee ze een duet aangaat.
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GOSA groot Waregem - Daguitstap 24/06/2022

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

Om 07.45 u. vertrekt de bus in Zulte op de parking achter de kapel OLV ten Daele!
Autocardienst “De Meibloem”brengt ons via een sanitaire tussenstop in Kalken 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 de hele ontwikkeling van de haven op de 
Linkeroever kunnen volgen. Daarna lunchen we in het restaurant “Bebronna” rond 12.15 uur.

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 “Ter Vesten” in Beveren-Waas. We reizen huiswaarts rond 19.30 uur.

Inschrijvingen:
Voor Waregem:
J. Vanstechelman  Kabeljauwstraat 10   056/606768
P. D’Haene   Olifantstraat 9   056/603468
L. Roose   Hippodroomstraat 103  056//600877
B. Fraeye   Boterbloemstraat 63   056/323491

Voor Beveren -Leie:
M. Courtens   Nijverheidstraat 11   056/702705

Voor Desselgem:
E. Bevernage   Radestraat 39   056/700290
G. Ysebaert   Baneik 2    056/717699

Voor St-Eloois-Vijve:
M. De Jonghe   O.Verschuerestraat25 bus 21  0472/935364

Kostprijs: voor de 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 6 juni 2022! Bij volzetting kan de 
inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten worden en wordt een 
reservelijst opgemaakt!. Enkel uw storting is een bewijs van 
inschrijving! Na deze datum wordt bij annulering omwille van een 
ernstige reden zoals ziekte, hospitalisatie of begrafenis van 
een familielid het gestorte bedrag voor de helft terugbetaald.

Tot dan en iedereen welkom op deze uitzonderlijke Gosa-
uitstap!

Het bestuur van Gosa – Gezinsbond Waregem.

Volgende Gosa activiteit:  
Gosa Herfstfeest op vrijdag 28 oktober 2022 grote zaal De 
Roose op de Biest.
 “Het vierde Kwartaal” zorgt voor animatie.
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VAN TRADITIES EN RITUELEN 

Chalet Gezinsbond langs de ijspiste 

Tradities blijven tradities, ook al worden ze tijdelijk onderbroken. Niet anders met de aanwezigheid van de 
Gezinsbond langs de ijspiste op de voorlaatste zondag van 2021. Na 2 jaar noodgedwongen afwezigheid 
konden we er opnieuw een chalet open houden in een vernieuwde en aangename opstelling met dank aan 
het stadsbestuur.

Een datum prikken, dranken en drankbekers bestellen, bedieningsshiften afspreken, prijslijsten printen, 
sjouwen met bierbakken en soepcontainers. Het zijn gekende rituelen die al 10-tallen jaren quasi automatisch 
herhaald worden, maar deze keer evenwel dienden aangevuld 
met enkele specials, waarvan we allemaal hopen dat ze eenmalig 
zijn geweest : Coronasneltesten bijhalen, handgels aanvullen, 
mondmaskers opzetten. 

De geleverde inspanningen waren niet voor niets en werden 
duidelijk geapprecieerd door de talrijk opgekomen leden en 
sympathisanten, die het fijn vonden om samen met vrienden, 
kennissen en familieleden hoopvol te klinken op het nieuwe 
jaar. Het deed nog eens deugd.

Duimen maar, dat deze traditie en bijhorende rituelen volgend 
jaar kunnen herhaald worden. De specials evenwel zouden we 
het liefst uit het draaiboek schrappen. 

Fotozoektocht 
100 jaar 

Gezinsbond Waregem 
Ga van 1 mei tot 31 augustus op zoek naar foto’s 

op gezinsbondvriendelijke plaatsen in het centrum van Waregem.

Jij doet toch ook mee?
Meer info vanaf 15 april op onze website

 waregem.gezinsbond.be 
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Nieuws uit de oppasdienst.
Beste gezinnen

Nu onze vrijheid toch iets dichterbij komt, kunnen we weer genieten van een avondje stappen. Heb je een 
kinderoppasser nodig? Vraag deze dan tijdig aan via www.kinderoppasdienst.be.  

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.

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

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!

NIEUW!         HET IS EEN WOLK VAN EEN NIEUWSBRIEF!
Gratis magazine Brieven aan Jonge Ouders EN een nieuwsbrief op maat 
van je baby.
“Brieven aan Jonge Ouders” kondigt met trots een nieuwe telg in de 
familie aan. Klein, fijn en met dezelfde leuke streken als het grote 
magazine: geruststellend, herkenbaar en onvoorstelbaar boeiend. 
Het allerleukste? De nieuwsbrief groeit maand per maand mee met 
jouw kindje. De juiste informatie op het perfecte moment. Nadat je je 
inschrijft, waait er elke maand zo’n nieuwsbrief in je mailbox, exact 
op de dag dat je kind weer een maandje ouder wordt. En dat vanaf de 
eerste maand na de geboorte tot je kindje achttien maanden is.
www.goedgezind.be/geboorte-melden

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 houten OOIEVAARS ter beschikking.
Deze kunnen gratis geleend worden. Er wordt enkel een waarborg van € 20 gevraagd.

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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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)

Voor ouders met tieners van 12 tot 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

NOG RECHT OP KORTING ?

Gezinsbond wil er zijn voor iedereen, ook voor zij die het financieel moeilijk hebben.

Vanaf heden biedt de Gezinsbond  daarom voor het lidmaatschapsjaar 2022 een nieuwe 
vorm van verlaagd lidmaatschap aan, het zogenaamde “kansenlidmaatschap” tegen 20 
% (= € 8,40).
 
Personen met het statuut van een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen 
hebben recht op deze aanzienlijke korting op het lidgeld. De korting kan rechtstreeks 
aangevraagd worden via Gezinsbond Brussel (zie hieronder), die daarna de nodige 
invulformulieren bezorgt. 
 
Voor houders van de UiTPAS aan kansentarief  wordt dit via hun UiTPAS-
nummer opgevolgd. Nog geen UiTPAS aan kansentarief ? Via het Welzijnshuis in 
Waregem kan die worden aangevraagd.
 
En last but not least : gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming die geen 
lid waren in 2021, krijgen een “gratis instaplidmaatschap”. Ken je zo iemand ? 
Dan kan deze info ook voor haar/hem heel interessant zijn.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je hierbij nog vragen moest hebben.
Gezinsbond vzw
Arduinkaai 16 - 1000 Brussel 
T 02-507.88.88 - contact@gezinsbond.be
Vermindering lidgeld
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NMBS PASSEN - FILMCHEQUES

NMBS - PASSEN PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Go Pass € 55 € 2,75

Rail Pass (1ste 
kl)

€ 132** € 6,60

Rail Pass (2de 
kl)

€ 87 € 4,35

Key Card (2de 
kl)

€ 27 € 1,35

BIOSCOOP 
CHEQUE

PRIJS * Korting op 
spaarkaart

Bioscoopticket € 12,35 € 2

De Lijn PRIJS * Korting op 
spaarkaart

10-rittenkaart € 16 € 1.60

* prijzen gekend op 01/02/2022
** steeds op voorhand te bestellen en te betalen!

Belangrijk bericht aangaande de NMBS-passen.

De directie van de NMBS heeft ons in kennis 
gesteld dat ze de samenwerking met de 
Gezinsbond zullen stopzetten.    

De Multi passen (local, Youth en standard) 
mogen nog tot en met 31/05/2022 aan onze 
leden verkocht worden.     

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 digitaal 
aankopen 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 € 12,35 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.

Verkooppunt voor onze leden:

Verkooppunt 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:

#Koop lokaal 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.   
 
Bij deze handelaars kan je terecht voor korting met je ” lidkaart waarmee je spaart”.

Art of Flower   Bloemen    Broekstraat 81, Waregem
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

Vraag altijd en overal je gezinskorting !

22

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 
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