
  

 

)nformatiefolder   
Gezinsbond  (eule Oktober    

Kort en Bondig 

)nhoud van deze brochure Za  nov: Boekenmarkt  Za  nov: Legobouwdag Vanaf  nov: De Sint aan huis inschrijven voor / !  Do  nov: Kookdemonstratie Taarten bakken  Vr  nov: Gezelschapsspellenavond Di  dec: Open bestuursvergadering 

Do  dec: Kookdemonstratie Kerstmenu  

Nieuwe ledenvoordelen 

Za  feb: Tweedehandsbeurs baby– en kinderartikelen 



  

 

 

 

   

 

 Graag herinneren wij nog even aan twee activiteiten uit onze vorige folder.   
 BLOEMSC()KKEN VOOR ALLER(E)L)GEN Donderdag  oktober   :  u. in 't Kasteel 
 Deze avond  maken we onder leiding van (ugo Deleu een Allerheiligenkrans met )Jslands mos en sempervivum.   Deelnemen kost €  p.p. voor leden / €  p.p. niet-leden alle materiaal inbegrepen  Vooraf inschrijven t.e.m.  oktober  is noodzakelijk bij Rita, / . .  of ritawittouck@hotmail.com  

Meer info op www.gezinsbond-heule.be 

 TOC(T DOOR (ET DONKER zaterdag  oktober   start tussen :  en :  u. OC De Vonke 
 Op (alloweenavond start je samen met je kinderen voor een belevingstocht van ongeveer ,  km.  Onze verteller stuurt  je op weg om een raadsel te ontsluieren en onderweg krijg je opdrachten en natuurlijk ook wat snoep om je energie op peil te houden.  Deelnemen kost €  p.p. <  j gratis   )nschrijven via www.gezinsbond-heule.be of bij Miriam , miriam.deschuytter@skynet.be of / . .   

mailto:ritawittouck@hotmail.com
http://www.gezinsbond-heule.be
http://www.gezinsbond-heule.be
mailto:miriam.deschuytter@skynet.be


  

 CONSUMENTENWERK)NG 

BOEKENMARKT Zaterdag  november  van  u. -  u. OC De Vonke, Lagaeplein ,  (eule            Op zaterdag  november  richt de consumentenwerking van de Gezinsbond (eule voor de derde maal een boekenmarkt in. Enkel boeken, strips, cd s, dvd s, videocassettes, computer- of gezelschapsspellen mogen te koop aangeboden worden.  De verkoper dient zelf bij zijn stand aanwezig te zijn en te verkopen. Er is een beperking van maximum drie tafels per persoon. Wie een standplaats huurt, verkoopt in eigen naam.  
Standplaatsen worden niet gedeeld met niet-ingeschreven personen! 

Prijs per tafel  m  ×  cm : €  leden Gezinsbond / €  niet-leden 

Klaarzetten standen: vanaf  uur 
Verkoop: van .  u tot .  u 

)nschrijven kan bij de verantwoordelijke:  Rita Wittouck, Kouter , (eule , tel.     of ritawittouck@hotmail.com Je bent definitief ingeschreven mits het indienen van de strook met het gepaste inschrijvingsgeld na telefonische inschrijving of per mail bij 
Rita.  

 )NSC(R)JV)NGSSTROOK Naam:………………………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………………………….. Telefoon:………………………………………………………………………. Lidnummer:…………………………………………………………………… Aantal tafels: ………  Bedrag: …….. € Overschrijven kan ook op rekeningnummer BE     van de consumentenwerking Gezinsbond (eule. (et reglement wordt daarna opgestuurd of gebracht. 

 



  

 

 

 

 

 

 Zaterdag  november   u. tot  u. OC De Vonke 

 Al generaties lang is LEGO een graag gewild speelgoed bij kinderen van diverse leeftijden.  Met de kleurrijke blokjes kan je urenlang bouwen aan de meest fantastische projecten.  Je kan perfect in je eentje spelen maar in groep wordt het nog leuker! Daarom organiseren KWB (eule-centrum en Gezinsbond (eule op zaterdag  november een legobouwnamiddag voor jong en oud.  We beschikken over .  legoblokjes en ook bouwplaten, wieltjes, dakpannen, ramen, deuren  en ventjes. Deelname is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom tussen  en  uur in OC De Vonke.  Je kan vrij kiezen of je de hele namiddag blijft of slechts eventjes.  Wij voorzien een aantal modellen die je kan nabouwen maar je kan ook je fantasie de vrije loop laten. (et is niet de bedoeling dat jonge kinderen alleen achter blijven. Volwassenen mogen meebouwen of kunnen er eens rondneuzen op de tweedehands boekenmarkt van de Gezinsbond. En voor wie honger krijgt, voorzien we pannenkoeken en drankjes aan democratische prijzen. 



  

 

S)NTERKLAASAKT)E  We kregen bericht uit Spanje dat Sinterklaas en Zwarte Piet ook dit jaar de kinderen tot de leeftijd van  jaar thuis komen bezoeken. Sinterklaas en Zwarte Piet overhandigen een kleine attentie en wat snoep aan elk ingeschreven kind. Natuurlijk krijgen de oudere kinderen ook een beetje snoep.   Sint en Piet zeggen een persoonlijk woordje aan de kinderen, waarvoor ze de hulp inroepen van de ouders. Op het blad hierachter kan u enkele foutjes en natuurlijk ook de goede zaken opschrijven .  Om alles vlot te laten verlopen vragen we tijdig in te schrijven en dit tot en met  vrijdag - -   om organisatorische redenen worden geen inschrijvingen na die datum  meer aanvaard   We vragen een bijdrage van €  per kind met een maximum van €  per 
gezin.  )nschrijven en betalen kan thuis bij de Sintverantwoordelijke  Bjorn Deleu, Gullegemsesteenweg  te Bissegem.     Ofwel via telefoon /     of /    of  email: bjorn.deleu@gmail.com .  De gepaste bijdrage kan in dit geval overgeschreven worden op rekeningnummer BE     op naam van Gezinsbond (eule. De inschrijving is definitief na betaling van het gepaste bedrag en reactie op mail/telefoon! De bezoeken gaan door tussen  en  november  telkens van  tot  uur . 

Gelieve bij inschrijving enkele data en het tijdstip van voorkeur op te geven.  Gelieve tevens een telefoonnummer op te geven, zodat het geplande tijdstip dag en +/- uur  van het bezoek kan worden doorgegeven.  

N)EUW Dit jaar bestaat ook de mogelijkheid om de Sint op woensdagnamiddag te laten komen voor een huisbezoek. Deze bezoeken kunnen ingepland worden tussen  en  uur. 



  

 

 Gezin: ……………………………………………………………………………………………………. Adres:……………………………………………………………………………………………………. Telefoon: ………………………………………… Voorkeurdata: ……………………………………………………………………………………… _______________________________________________________________________________________ ste kind:  jongen/meisje*  Voornaam: ………………………….. Leeftijd: ……… Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………………….. de kind:  jongen/meisje*  Voornaam: ………………………….. Leeftijd: ……… Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… de kind:  jongen/meisje*  Voornaam: ………………………….. Leeftijd: ……… Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………… * schrappen wat niet past Eventueel volgende kinderen op een afzonderlijk blad vermelden en dit hieraan vastnieten. ______________________________________________________________________________________ Voorbehouden aan Sinterklaas:  Jongens aantal: ………… leeftijden: ………… 

           Meisjes aantal: ………… leeftijden: ………... Kontanten in bijlage: € ………. 



  

 CONSUMENTENWERK)NG 

TAARTEN BAKKEN donderdag  november om :  u. door Anne Coulier Volgende taarten worden die avond gebakken: confituurtaart, frangipanetaart, rijsttaart en appeltaart. Wanneer: donderdag 9 november  om 9:  uur Waar: kooklokaal Spes Nostra, Koffiestraat  (eule. Gelieve voor het proeven zelf een glas, tas, bord, bestek, koffielepel en handdoek mee te brengen! Prijs: €  per persoon voor leden / €  voor niet-leden )nschrijven en info: tot en met maandag  november bij de verantwoordelijke: Rita Wittouck, Kouter ,  (eule, /   , ritawittouck@hotmail.com  of bij:   Celia Sioen, Wittestraat  

   Linda Vanhollebeke, )eperstuk  

   Raf Cottenier, Bozestraat  

   Frans Verheye, Losschaert  De strookjes met het gepaste inschrijvingsgeld kunnen afgegeven worden bij de bestuursleden na telefonische inschrijving of per mail bij Rita. 
 )NSC(R)JV)NGSSTROOK Naam:………………………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………………………….. Lidnummer:…………………………………………………………………… Zal aanwezig zijn op het taarten bakken met …… personen en betaalt hierbij …… euro of zal …… euro overschrijven op rekeningnummer BE     van de consumentenwerking Gezinsbond (eule. 



  

 

 

 

 Spellenclub (eule en  de Jonge Gezinnenwerkgroep van Gezinsbond (eule  nodigen je vriendelijk uit voor hun  Spelletjesavond 

Vrijdag  november   vanaf  u 't Kasteel, (eule gratis deelname Meer info op www.gezinsbond-heule.be 

 



  

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADER)NG dinsdag  december  om  u.  OC De Vonke 

 

Niet alleen omdat het moet ,  
eenmaal per jaar wordt onze jaarwerking voorgelegd aan al onze leden, 

maar vooral omdat we het graag willen, 
we willen dat iedereen zijn inbreng heeft bij de Bond  

 nodigen we je vriendelijk uit naar onze jaarlijkse  OPEN BESTUURSVERGADER)NG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ben je ook aanwezig ? )edereen van harte welkom! Dieter Roobrouck ,  Voorzitter Gezinsbond (eule 

Agenda: Evaluatie van onze voorbije activiteiten.  Wat was er dit werkjaar goed of iets minder ?   Jaarprogramma  We bespreken de geplande activiteiten voor  . Nieuwe ideee n zijn steeds welkom. Varia/rondvraag We sluiten af met een hapje en een drankje en nemen onze tijd voor een gezellige babbel.  



  

 CONSUMENTENWERK)NG 

KERSTMENU 

 donderdag  december  om :  u. kooklokaal 'Spes Nostra', Koffiestraat , (eule 

 Onze lesgeefster Sonja Azou maakt deze avond een volledig feestmenu klaar. Met voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert. Gelieve zelf een glas, tas, bord, bestek, koffielepel en handdoek mee te brengen. Dit om nadien van al het lekkers te kunnen proeven! 
Prijs: €  per persoon voor leden/ €  voor niet-leden 

)nschrijven en info t/m  december bij de verantwoordelijke: Rita Wittouck; Kouter , (eule, / . . , ritawittouck@hotmail.com of bij:   Celia Sioen, Wittestraat  

 Linda Vanhollebeke, )eperstuk  

   Raf Cottenier, Bozestraat  

   Frans Verheye, Losschaert  De strookjes met het gepaste inschrijvingsgeld kunnen afgegeven worden bij de bestuursleden na telefonische inschrijving of per mail bij Rita. 

 )NSC(R)JV)NGSSTROOK Naam  en adres: ............................................................................................................ zal aanwezig zijn op de demonstratieles 'kerstmenu' met  .... personen en betaalt hierbij  .... euro of zal …… euro overschrijven op rekeningnummer BE     van de consumentenwerking Gezinsbond (eule.  Lidnummer:…………………………………………  



  

 

            N)EUWE LEDENKORT)NGEN 

 

Lijnkaart  ritten : % spaarkorting  Deze korting geldt voor alle leden van de Gezinsbond.  Koop je lijnkaart bij (ugo Deleu Lenteleven , (eule, hugo.deleu@gmail.com of / . .  voor de gewone prijs van €  en ontvang € ,  in je online portemonnee.  

 

 

 % korting op je abonnement bij  
Dit aanbod is beperkt tot de eerste .  
Gezinsbondleden die zich inschrijven! De korting geldt ook voor bestaande abonnementen.    (oe vraag je  deze korting aan?  

 Surf naar www.proximus.be/epp/nl. 
 Verander de taal links bovenaan naar Nederlands. 
 Vul code  in om de korting van de Gezinsbond te vragen 

 Maak je keuze uit de deelnemende abonnementen en vul het webformulier met je gegevens in. 
 Proximus doet daarna het nodige om je aanvraag te verwerken. Je wordt opgebeld door een medewerker om je korting te bevestigen. 

 

 

 

Nieuwjaarsconcert op zaterdag  en zondag  januari   
Operette De Zarewitsch  op zondag  ,  en  maart .  €  spaarkorting voor niet-abonnees KLT / €  spaarkorting abonnees KLT  Korting geldt alleen voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen  

 

 

http://www.proximus.be/epp/nl


  

 

 L)DMAATSC(AP  

 Bij de bedeling van onze volgende infofolder begin december ontvang je tevens je bonnenboekje voor .  Dit is het dikste bonnenboek in Vlaanderen met maar liefst  bonnen voor dubbele korting. (et bevat ook een handig overzicht van alle gezinsvriendelijke handelaars in Zuid West-Vlaanderen.  

TWEEDE(ANDSBEURS  baby– en kinderartikelen Zaterdag  februari   :  - :  u. in OC De Vonke Zaterdag  februari organiseren wij onze vijftiende tweedehandsbeurs voor baby– en kinderartikelen.  Enkel (eulse leden kunnen hiervoor 
momenteel al inschrijven.  Een tafel kost €  en een standplaats reserveren kan bij Jutta Beheydt, jutta.beheydt@gmail.com of / . .   Meer info op www.gezinsbond-heule.be 

mailto:jutta.beheydt@gmail.com

