Kort en Bondig
Informatiefolder
Gezinsbond Heule

Bij deze infofolder bezorgen wij je graag je
extra dikke bonnenboekje voor 2016.

December ‘15

Wie het lidgeld voor 2016 al overschreef,
krijgt de nieuwe lidkaarten (2 per gezin)
eerstdaags toegestuurd met de post.
Heb je je lidmaatschap nog niet vernieuwd? Wacht dan zeker niet te
lang, vanaf januari 2016 wordt je lidkaart 2015 immers ongeldig.
Ben je het betalingsformulier kwijt of wil je liever contant in de afdeling
betalen? Neem dan gerust contact op met Miriam Deschuytter
(miriam.deschuytter@skynet.be of 056/35.62.91 )

Inhoud van deze folder:
Do 17 dec: Kookdemonstratie kerstmenu
Za 13 febr: Tweedehandsbeurs baby– en kinderartikelen
Kortingskaarten, spoor– en gsm-, lijnkaarten en cinematickets
Je lidkaart waarmee je spaart
Kinderoppasdienst
Jaarprogramma 2016
Za 16 januari: Workshop kindergrime
Lidmaatschap 2016
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Workshop KINDERGRIME
Zaterdag 16 januari 2016
van 14u tot 17u
’t Kasteel Heule

Graag herinneren wij nog even aan twee
activiteiten uit onze vorige folder.
KERSTMENU
donderdag 17 december 2015 om 19:30 u.
kooklokaal 'Spes Nostra', Koffiestraat 1, Heule

Tijdens deze workshop leren we een Valentijnsgezicht, tijger,
lieveheersbeestje en aap schminken.

We maken deze avond een volledig feestmenu met voorgerecht,
soep, hoofdgerecht en dessert. Nadien kan je van al dat lekkers proeven.
Deelnemen kost 10 € p.p. voor leden (12 € niet-leden). Meer info en
inschrijven bij ritawittouck@hotmail.com of 056/35.84.06

Ben je 14 jaar of ouder en heb je zin om de basistechnieken van kindergrime
onder de knie te krijgen… schrijf je dan nu in! Jongere kinderen zijn welkom
met begeleiding.
Mee te brengen: handdoek, washandje, zeep, haarband, 3 schilderborsteltjes
met scherpe punt. Indien je zelf schmink en/of sponsjes hebt, breng gerust
mee!

TWEEDEHANDSBEURS
baby– en kinderartikelen
Zaterdag 13 februari 2016
13:30 - 16:30 u. in OC De Vonke
Zaterdag 13 februari organiseren wij onze vijftiende tweedehandsbeurs
voor baby– en kinderartikelen. Dit wordt een extra grote beurs met
standplaatsen in grote zaal, zeshoek en foyer!
Heulse leden kunnen hiervoor momenteel al inschrijven. Niet-leden en
leden van buiten Heule kunnen pas inschrijven vanaf 20 januari 2016.

Leden van de Gezinsbond betalen 5 euro, niet-leden 6 euro.
Inschrijven kan via vanderplancke_tine@hotmail.com, graag voor maandag
11/1/2016 .
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE71 7384 1203 1669 van ‘Jonge Gezinnen Heule’ met vermelding
‘Kindergrime’.

Een tafel kost €6 en een standplaats reserveren kan bij Jutta Beheydt,
jutta.beheydt@gmail.com of 0498/06.64.99

Meer info op www.gezinsbond-heule.be
of Facebook ‘Gezinsbond Heule’
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Jaarprogramma 2016:

Kortingskaarten,

Zaterdag 16 januari: Workshop kindergrime

spoor- en GSM-kaarten, LIJN-kaarten,

Dinsdag 9 februari: Gezondheidsvoordracht ‘Oorverdovend'

cinematickets Kinepolis

Zaterdag 13 februari: 2de handsbeurs baby- en kinderartikelen
Zaterdag 20 februari: Geboortebos in Kortrijk
Donderdag 25 februari : Kookles sausen
Dinsdag 1 maart: Op de koffie met: Carry Goossens ‘Carry on, cowboy’

Gezinnen met drie of meer kinderen kunnen kortingskaarten voor het
openbaar vervoer aanvragen. Daarmee kan je het hele jaar door voordelig
reizen met trein en bus. Ook gezinnen met twee kinderen, waarvan één kind
een handicap van meer dan 66% heeft, hebben recht op reductiekaarten.

Zaterdag 5 maart: Bakken voor kinderen (bakkerij Soete)
Dinsdag 8 maart: Ruzie in huis! Over broers, zussen en hun dagelijkse
conflicten (Hilde Leonard) voordracht gewest Kortrijk in de Kulak

Alle leden kunnen in de afdeling korting bekomen bij aankoop van
onderstaande spoor- en GSM -kaarten . Deze kaarten moeten wel
aangekocht worden bij de verantwoordelijke van de gezinsbond, niet in het
station.

Dinsdag 15 maart: Koken met chocolade
Zaterdag 2 april: Op bezoek bij ... (voor kinderen)
April: Voordracht 'Studentenjobs en schoolverlaters'
Donderdag 2 juni: Warenvergelijking confituren

Spoorkaarten: GO PASS , RAILPASS , Keycard (enkel op aanvraag)

Zaterdag 4 juni : Woudlopersnamiddag (Bushcraft)

=> 5% korting in je online portemonnee

Eind augustus: Gezelschapsspellenavond
September: Boerderij-activiteit voor kinderen

Lijnkaarten: 10-ritten kaart voor de LIJN ( €14)

September: Dagreis grootouders en senioren gewest Kortrijk

=> 10% korting in je online portemonnee

Zaterdag 1 oktober: Tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen

GSM-kaarten Proximus, Mobistar, Base: ( kaart van €15 )

Donderdag 6 oktober : Koken met noten, zaden en pitten
Dinsdag 18 oktober: Herfstfeest GOSA gewest in Harelbeke

=> 4% korting in je online portemonnee

Donderdag 20 oktober: Film i.s.m. OC De Vonke

Tickets Kinepolis: Tickets zijn ongeveer een half jaar geldig

Zaterdag 22 oktober: Familievoorstelling

=> €2 per ticket korting in je online portemonnee

Oktober-november : Handwerkje maken
November : De Sint aan huis

Heulse leden kunnen hiervoor terecht bij de verantwoordelijke :
Hugo Deleu
Lenteleven 55
8501 Heule
hugo.deleu@gmail.com
056/35.32.42

November: Een verhaaltje voor het slapen gaan...
November: Voordracht jonge gezinnen
Maandag 5 december: Open bestuursvergadering afdeling Heule
Dinsdag 13 december: Kookdemonstratie kerstmenu
December: Workshop make-up
6
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Kinderoppasdienst

Je lidkaart waarmee je spaart
Met je lidkaart 2016 krijg je bij tal van handelaars korting in
je online portemonnee. Een afname van je gespaarde saldo
kan vanaf €10 . Je kan je spaarsaldo steeds raadplegen via ’MIJN
GEZINSBOND’ op www.gezinsbond.be

Heb je af en toe een kinderoppas nodig?
Via het online programma www.kinderoppasdienst.be kan je oppas (‘s
avonds, in het weekend of tijdens de vakantieperiodes) aanvragen. De
oppassers zijn verzekerd via het kinderoppasboekje.

Deze Heulse handelaars geven alvast korting :

Neem bij de eerste aanvraag liefst een week op voorhand contact op met
coördinator Anne Coulier. Het gezin mag zich alvast registreren op
www.kinderoppasdienst.be Het afdelingshoofd komt dan bij je thuis
langs voor de nodige uitleg en een persoonlijk gesprek.
Tarieven :
Verzekeringsboekje voor 5 prestaties: €7,5
Uurtarief oppas: €4 per uur
Overnachting ( vanaf 22 u tot 8 u ) : €20
Minimumprestatie ( minder dan 2 uur) : €8

Naast traditionele grote spaarkaartpartners zoals

Coördinator kinderoppasdienst Heule:
Anne Desmet-Coulier , Bissegemsestraat 11, 8501 Heule
kod@gezinsbond-heule.be of 056/35.65.10

geven ook deze ketens sinds dit jaar korting aan Gezinsbond-leden:

Kinderoppas Heule zoekt kandidaat oppassers :
Ken je tieners ouder dan 15, met een hart voor
kinderen en de nodige verantwoordelijkheidszin, die graag een centje (bij)
verdienen?
Kandidaten mogen steeds contact opnemen met coördinator Anne Coulier ,
056/35 65 10 of 0497/185 135 of kod@gezinsbond-heule.be

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we graag naar
www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Spaarpartners
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