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Jaarprogramma 2017: 

 

Dinsdag 21 februari : Kookworkshop 'Visgerechten'  

Zaterdag 25 februari : 'Tocht door het donker' i.s.m. afdeling Bissegem 

Dinsdag 14 maart: Op de koffie met 'De Lassies' OC De Vonke i.s.m. 

Heulse seniorenverenigingen 

Zaterdag 25 maart: Bakken voor kinderen 

April : Kookworkshop 'Lekkere lunch- en brooddoosgerechten' 

Zaterdag 9 april: Paasactiviteit i.s.m. pastorale werkgroep Fatimah 

Dinsdag 16 mei: Gezondheidsvoordracht 'Huid en haar' 

Mei: Voordracht 'Mijn kind studeert af, wat nu?' 

Juni: Kleurenadvies 

Vrijdag 25 augustus: Gezelschapsspellenavond 

September: Daguitstap GOSA gewest 

Zaterdag 30 september:  Familievoorstelling 

Dinsdag 3 oktober : Kookdemonstratie 'Lekkere confituren maken' 

Zaterdag 14 oktober: Tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen 

Oktober: Herfstfeest GOSA 

Oktober: Filmnamiddag GOSA i.s.m. OC De Vonke 

20 november t.e.m. 1 december: De Sint aan huis 

Donderdag 7 december: Kookworkshop 'Kerstmenu'  

Ook onderstaande thema's staan op het programma maar we zoeken  

nog een gepaste datum : 

Knap RecyKleren : een creatieve workshop 

Atelierbezoek aan een hoedenmaakster 

Kruiden mixen en matchen 
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Informatiefolder   

Gezinsbond  Heule 
December  ‘16  

Kort en Bondig 

Inhoud van deze folder: 

Je lidkaart waarmee je spaart 

Kortingskaarten, spoor-, gsm-, lijnkaarten en cinematickets 

Kinderoppasdienst 

Nuttige contactadressen 

Lidmaatschap 2017 

Jaarprogramma 2017 

 

Wat betekent het lidmaatschap van de 

Gezinsbond voor een modaal Heuls 

gezin?  Ontdek het in deze folder! 
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€1,40  Breiwinkel Filati 

€11,50 Brantano 

€2,55 Go Pass Hugo Deleu 

€8,95 Schoenen Torfs Ring Shopping 

€11,54 Colmar Kortrijk 

€14 Cinematickets Hugo Deleu 

€2,99 Standaard boekhandel 

€16  Optiek Plus 

€2,20 Boekhandel Theoria 

€5,90 Lingerie Ohlala 

€6,99 Schoenen Verduyn 

 

Ons voorbeeldgezin bestaat uit vader, moeder 

en twee tienerdochters .   

Zij ontvangen om de twee weken onze gezinskrant ’de Bond’ en 

om de 3 maanden het magazine ‘Botsing’ voor ouders van tieners 

tussen 12 en 16. 

Bij de boodschappen kan ons gezin af en toe de spaarkaart 

gebruiken bij handelaars waar ze klant zijn. Zo spaarden ze in 

één jaar tijd maar liefst € 84 bij elkaar. 

ONLINE PORTEMONNEE VAN ONS GEZIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar bovenop krijgen ze bij energieleverancier ENI jaarlijks een 

korting van €20 op hun gasfactuur en €20 op hun 

electriciteitsfactuur. En ook nog eens €15 per jaar ledenkorting 

bij Telenet. Ze winnen hun lidgeld dus meer dan terug! 
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Bonnenboekje 2017 

 

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

2017.   Wie het lidgeld voor 2017 al overschreef, krijgt de nieuwe lidkaarten 

(2 per gezin) toegestuurd met de post.  

Heb je je lidmaatschap nog niet vernieuwd? Wacht dan zeker niet te lang, 

vanaf januari 2017 wordt je lidkaart 2016 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 ) 

 

Infofolder afdeling Heule 

 

In februari en augustus 2017 verdelen wij een volgende ‘Kort en bondig’ 

folder in onze afdeling. Het meest recente nieuws vind je op de regionale 

pagina’s van de Bond, onze facebookpagina en op onze website. Daar kan je 

ook nog steeds inschrijven voor onze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

www.gezinsbond-heule.be  

Facebook ‘Gezinsbond Heule’ 
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Nuttige contactadressen Gezinsbond Heule: 

 

 

Voorzitter: 

  Dieter Roobrouck, Zwingelaarsstraat 54 , Heule, 

   dieter.roobrouck@gmail.com of 056/44.03.24 

Secretaris: 

  Miriam Deschuytter, Kortrijksestraat 103 , Heule 

   miriam.deschuytter@skynet.be of  056/35.62.91 

Jonge gezinnen actie: 

  Jutta Beheydt, Gullegemsesteenweg 199 , Bissegem,  

   jutta.beheydt@gmail.com of 056/40.40.99 

Kinderoppascoördinator:  

  Anne Coulier, Bissegemsestraat 11 , Heule  

   desmetcoulier@telenet.be  of  056/35.65.10  

Spoorkaarten,  gsm-kaarten en cinematickets:  

  Hugo Deleu, Lenteleven 55 ,Heule  

   hugo.deleu@gmail.com of   056/35.32.42  
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Je lidkaart waarmee je spaart 
 

Met je lidkaart 2017 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   

Deze Heulse handelaars  geven alvast korting : 

 

 

 

Andere grote spaarkaartpartners zijn onder andere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we graag naar 

www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Spaarpartners 

 

mailto:desmetcoulier@scarlet.be
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Kortingskaarten,   

spoor- en  GSM-kaarten,  LIJN-kaarten, 

cinematickets Kinepolis 

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. 

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. 

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

   => 5% korting in je online portemonnee  

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

   => 10% korting in je online portemonnee 

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

   => 4% korting in je online portemonnee  

Tickets Kinepolis: Tickets zijn ongeveer een half jaar geldig 

  => €2 per ticket  korting in je online portemonnee  

Heulse leden kunnen hiervoor terecht bij de verantwoordelijke : Hugo 

Deleu , Lenteleven 55 , hugo.deleu@gmail.com of  056/35.32.42  

In de zomer gaat dit gezin af en toe weg met de trein en koopt 

hiervoor een GO PASS en RAILPASS bij Hugo Deleu.   

In de loop van het jaar kopen ze er ook 

regelmatig cinematickets voor zichzelf of om 

cadeau te doen.   
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Kinderoppasdienst 

 

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.  

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  

Coördinator kinderoppasdienst Heule: 

 Anne Desmet-Coulier , Bissegemsestraat 11,  8501 Heule 

 kod@gezinsbond-heule.be of 056/35.65.10 

 

 

 

Toen hun kinderen nog klein waren, deden de ouders geregeld 

beroep op de kinderoppasdienst van de Gezinsbond.   

Intussen zijn de twee dochters 15 en 17 jaar oud 

en verdienen  zelf graag zelf een centje bij als 

babysitter .   

http://www.kinderoppasdienst.be
http://www.kinderoppasdienst.be
mailto:kod@gezinsbond-heule.be
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