Kort en Bondig
Informatiefolder
Gezinsbond Heule
Inhoud van deze brochure

Februari ‘19

Za 2 maart: Zingen met peuters
Zo 17 maart: Gezinsontbijt afdeling Bissegem
Di 19 maart: De kracht van familie en vrienden bij echtscheiding
Di 2 april: Kookworkshop 'Eén groente, veel mogelijkheden'
Za 6 april: Knutselen voor de lente
Za 19 okt: Familievoorstelling ‘Boe K’ door theater Frustater
Di 22 okt: Kookworkshop ‘Aperitiefhapjes’

Di 23 april: Op de koffie met de Bonanzas
Zo 19 mei: Kijken naar Heule, het dorp van Streuvels
Za 1 juni: Gezinswandeling ‘Piraten en zeemeerminnen’
Do 6 juni: Bedrijfsbezoek aan Lucardi Heule

Di 18 juni: Gezondheidsvoordracht 'Chronische pijnen'
Wo 19 juni: Warenvergelijking 'Frituren'
Tarieven kaarten en passen
Spaar en win tussen moederdag en vaderdag
Provinciaal: gezinsweekend, fietsmidweek
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Zaterdag 2 maart 2019,
Kostprijs: > 13 j: €135 / Kind 7 13 j: €95 / Kind 3 6 j: €70 / Kind < 3 j: gratis.

15 u. tot 16 u.
OC Molenheem
Stemspelletjes, liedjes met gebruik van kleine instrumentjes en attributen,
liedjes zonder woorden, vormen de basis van deze workshop.
Jonge kinderen vinden het heerlijk om te zingen en te bewegen, zeker als
dat kan met leeftijdsgenoten. Samen liedjes zingen is een uitstekende
manier om hun energie in goede banen te leiden. Maar bovenal is het voor
ouder en kind gewoon heerlijk om dit samen te doen.
Doelgroep: Ouders, grootouders of onthaalouders en peuters (18m - 3 jaar)
Een oudere kleuterbroer of -zus kan ook aansluiten bij deze workshop .
Waar: OC Molenheem, Izegemsestraat 205 te Heule

voorschot van € 60 p.p. kan je storten op rekening BE17 7380 0524 7621 van

volpension. Elke dag is er een geleide fietsuitstap van 50 à 60 km. Kostprijs €270
p.p. op basis van tweepersoonskamer. Toeslag éénpersoonskamer: €13 per dag.
€100 op rekening BE17 7380 0575 2021 voor 1 maart 2019.

Mee te brengen: Een kussen of dekentje om op te zitten
Prijs: Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk! Het
aantal deelnemers is beperkt .
Inschrijven kan via de website www.gezinsbond-heule.be Bij problemen
of indien je niet over internet beschikt kan je contact opnemen met Miriam,
miriam.deschuytter@gmail.com of 056/35 62 91

2

voor een verblijf in volpension is €258 p.p. Toeslag éénpersoonskamer: €54 voor

Meer info bij linda.tandt@gmail.com . Inschrijven kan door het storten van €80 p.p.

Gezinsontbijt
Zondag 17 maart,
8u30 tot 12 u.
OC De Troubadour , Bissegem
Afdeling Bissegem nodigt jullie uit voor een heerlijk gezond ontbijt in
samenwerking met Colruyt en de lokale warme bakkers Tarcis en Nick.
Je kan kiezen uit diverse broodjes met beleg (ham, kaas, kipfilet, confituur,
honing), havermout, cornflakes en muesli. Uiteraard vergezeld van een
kopje koffie, thee, melk, sojadrank of fruitsap. Verder zijn er ook eitjes,
peperkoek, vers fruit, yoghurt, platte kaas, noten en gedroogd fruit..
Voor de kleinsten staat het reuze springkasteel van de Gezinsbond BINNEN
opgesteld. Breng gerust vrienden en familie mee:
 Kinderen tot 6 jaar: gratis
 Kinderen van 6 tot 12 jaar: €3

 Gezinsbondsleden (>12 j): €5

 Niet leden: €8

Er wordt enkel gewerkt met voorverkoop.
Kaarten bestellen kan tot maandag 4 maart bij André Vaninghelandt,
Kruiskouter 17 te Bissegem, 056 350299 of via mail
andre.vaninghelandt@pandora.be
Betaling gebeurt op rekeningnummer BE40 0682 0151 1463 van
gezinsbond Bissegem .
Kaarten zijn ook te verkrijgen op volgende adressen:

Imelda De Kesel, Neerbeekstraat 19, Bissegem, 056 354674

Francine Vandenweghe, Kruiskouter 19, Bissegem, 056 358105

Els Vansteenkiste, Masurestraat 18, Bissegem, 0473 643461

Raf Desplenter, Bieststraat 147, Wevelgem, 056 401375
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Gezinsbond gewest Kortrijk

De kracht van familie en vrienden
bij echtscheiding
Dinsdag 19 maart om 20 u.
OC De Vonke

€ 53
€ 128
€ 83
€ 24

Hoe kan je ouders en kinderen door de scheidingsstorm helpen?
Een scheiding raakt ouders en kinderen, maar ook familie en vrienden. Als
familielid, vriend, leerkracht, buur… wil je graag helpen. Maar hoe? Mag je
vragen hoe het echt gaat? Hoe kan je tonen dat je er bent? Hoe ga je om met
het verdriet en de boosheid van iemand (volwassene of kind) die je na aan
het hart ligt?

€ 11,30

Als ouder heb je ook verwachtingen. Op welke steun kan je rekenen van
vrienden en familie in deze situatie?
Deze voordracht is gebaseerd op verhalen uit de praktijk en wordt begeleid
door Vanessa Maes mede-auteur van 'Blijven staan ondanks de storm –
handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding' (Garant, 2018).

€ 15

Inkom: Niet-leden betalen €10. Leden betalen €5. Leden die via de
kinderoppasdienst van de gezinsbond een babysit aanvragen om de avond
bij te wonen krijgen hun inkom terugbetaald (gelieve hiervoor je
bevestigingsmail voor te leggen)

€ 15
€ 15

Inschrijven noodzakelijk via de website van gezinbond Heule
www.gezinsbond-heule.be

€ 16

Heb je geen internet of ondervind je problemen bij het
inschrijven dan kan je contact nemen met Miriam,
miriam.deschuytter@gmail.com of 056/35 62 91
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€ 2,65
€ 6,40
€ 4,15
€ 1,20

€2

€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 1,60



WORKSHOP

Knutselen voor de lente
Zaterdag 6 april van 14 u. tot 16 u.
OC Molenheem
in ‘t Molenheem

Op deze eerste zaterdag van de Paasvakantie organiseren wij een toffe
knutsel- en spelnamiddag voor kinderen vanaf het derde kleuter tot het
zesde leerjaar.

gezondheidsrisico’s? Moeten we onze aardappelen vooraf koken en hoe

We bakken en versieren lekkere koekjes. We maken een bloemstukje om
onze huiskamer op te fleuren en knutselen met papier en diverse
materialen. Tussendoor spelen we het eierkartonspel en maken een lekkere
fruitbrochette om in de pauze van te smullen.
Waar : in OC Molenheem, Izegemsestraat 205 te Heule
Wanneer: We starten om 14u. , het einde is voorzien rond 16u.

€12

€15

Prijs: €6 p.p. voor leden van de Gezinsbond / €8 p.p. voor niet-leden. Alle
materialen, een drankje en fruitbrochette tijdens de pauze zijn inbegrepen.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via onze website www.gezinsbondheule.be
Voor meer info of problemen bij het inschrijven kan je contact nemen met
Miriam, miriam.deschuytter@gmail.com of 056/35 62 91
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Op de koffie met de Bonanzas
Dinsdag 23 april
om 14u30 (deuren open om 14 u.)
OC De Vonke

De Bonanzas gaan voor u op zoek naar geweldige songs uit de sixties en
tonen aan dat er zoveel meer is dan The Beatles en The Stones. Ze laten je
met de nodige humor, hoge dansbaarheidsfactor en overtuiging wegdromen
naar wonderlijke sferen.
Zang: Thomas Keersmaekers, elektrische gitaar: Dirk Roefs, basgitaar:
Steven Van Gool, keyboards: Hans Claes, drums: Bert Rommes.
Organisatie: OC De Vonke i.s.m. De Zevenkamer, GOSA, Neos, Okra, Samana,
S-plus
Inkom: Een kaart kost € 10 (koffie en gebakje vóór het optreden
inbegrepen).

Inwoners van Groot-Kortrijk die lid zijn van een ouderenvereniging
aangesloten bij de Kortrijkse OuderenAdviesRaad (waaronder ook GOSA)
krijgen op vertoon van hun lidkaart €3 terugbetaald op de dag van de
activiteit zelf.
Dit is een UiTPas activiteit.

Info en reservaties: OC De Vonke, 056/24 06 20 of oc.devonke@kortrijk.be
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“Als pijn een deel van je leven wordt…”
Deze gezondheidsvoordracht wordt georganiseerd door ‘de Zevenkamer’
€3, Koffie inbegrepen

CONSUMENTENWERKING

Kookworkshop 'Eén groente,
veel mogelijkheden'
Dinsdag 2 april om 19u30
Kooklokaal Spes Nostra
We herkennen het allemaal: je koopt een pompoen die je niet volledig nodig
hebt voor het recept, een bloemkool is toch veel te groot voor jou alleen, de
courgetteoogst is dit jaar goed gelukt of je wil gewoon ook wel eens iets
anders klaarmaken met die vertrouwde kool. Hoe kunnen we
seizoensgroenten verwerken tot verschillende heerlijke gerechtjes?
In deze kookles zetten we twee groenten van het seizoen centraal en
verwerken we deze in verschillende gerechtjes. Zo maak je bijvoorbeeld
met pompoen een heerlijke soep, een wafeltje of een smakelijke chili.
Wanneer: dinsdag 2 april 2019 om 19.30 uur
€12

€15

Waar: kooklokaal Spes Nostra, Koffiestraat 1 Heule.
Gelieve voor het proeven zelf een glas, tas, bord, bestek en handdoek mee te
brengen.
Prijs: €12 per persoon voor leden / €15 voor niet-leden
Info, inschrijving en betaling: tot en met vrijdag 29 maart bij de
verantwoordelijke: Rita Wittouck, Kouter 14, 8501 Heule, 056/ 35 84 06,
ritawittouck@hotmail.com. Je inschrijving is definitief na betaling bij Rita of
op rekeningnummer BE 67 8508 3597 4387 van de consumentenwerking
Gezinsbond Heule.
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Voorstelling boek met wandeling en fietstocht

Kijken naar Heule, het dorp van Streuvels
Zondag 19 mei 2019
OC De Vonke
In zijn boek ‘Heule’ beschreef Stijn Streuvels het dorp van zijn jeugd. Wat
blijft er nog over van het door hem geschetste dorpsbeeld? Daar probeert
het nieuwe boek ‘Kijken naar Heule, het dorp van Streuvels’ een antwoord
op te geven.

Het boek beschrijft vijf wandelingen (tussen 1,8 km en 8 km) en één
fietstocht (18 km). Het is geïllustreerd met tientallen oude prentkaarten van
Heule (voornamelijk uit begin 20ste eeuw) en daarbij telkens hetzelfde
beeld op vandaag.
Op zondag 19 mei wordt het boek voorgesteld en kan iedereen in primeur
kennismaken met een van de wandelingen of de fietstocht. Op het traject
van de wandeling krijg je op vier plaatsen een woordje uitleg. Dit is bij
uitstek een geschikte gezinsactiviteit!
 Start wandeling: 14u30
 Start fietstocht vanaf 15 u.
 Boekvoorstelling: om 17 u.
Het boek is samengesteld door Johan
Roelstraete, Noël Maes en Luc Soens. Jan
Moreels verzorgt de coördinatie.
Een exemplaar bestellen kan door €20
(€25 vanaf 1 maart ) over te schrijven op
rekening BE89 7512 0520 8085 van
‘Langs d’Heuleboorden’, 8501 Heule met
vermelding ‘voorintekening boek Heule’.
Je kan je boek dan afhalen bij de
voorstelling op 19 mei.
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buggy’s.

: Leden €3 p.p. (jonger dan 3 jaar gratis) Niet leden €4 p.p.

Gezinsbond Bissegem & Heule

Piraten- en
zeemeerminnenwandeling
Zaterdag 1 juni 2019
start tussen 17 u. en 18 u.
OC De Vonke

In zijn boek ‘Heule’ beschreef Stijn Streuvels het dorp van zijn jeugd. Wat

het nieuwe boek ‘Kijken naar Heule, het dorp van Streuvels’ een antwoord

Stap je mee met de hele familie voor een actieve zoektocht met opdrachten
en raadsels? De wandeling is ongeveer 4 km lang en goed toegankelijk voor
buggy’s.

Je kan starten tussen 17 u. en 18 u. in OC De Vonke waar onze verteller je op
tocht stuurt. Onderweg vind je tips en raadsels en krijg je ook wat lekkers
om je energie op peil te houden.
Kleine en grote piraten, zeemeerjongens en -meisjes die verkleed zijn in
thema ontvangen bij de start een extra bonus!




Kostprijs: Leden €3 p.p. (jonger dan 3 jaar gratis) Niet-leden €4 p.p.

Wat is inbegrepen? Tips om de juiste weg te vinden, je bent verzekerd
tegen ongevallen, je krijgt wat lekkers en een verfrissing onderweg en bij
aankomst.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk ! (graag tegen donderdag 30 mei)
Bij voorkeur via de website www.gezinsbond-heule.be Meer info vragen
of telefonisch inschrijven kan ook bij Miriam, 056/35 62 91 of
miriam.deschuytter@gmail.com

Een exemplaar bestellen kan door €20
(€25 vanaf

Graag tot dan!

‘Langs d’Heuleboorden’, 8501 Heule met
vermelding ‘voorintekening boek Heule’.
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CONSUMENTENWERKING

Bedrijfsbezoek Lucardi
Donderdag 6 juni om 19u30
Lucardi, Bozestraat 17 te Heule

Met de zomer en de vakantie in het vooruitzicht hebben we ook dit jaar
terug een interessant en smakelijk bedrijfsbezoek gepland. Deze keer
blijven we in onze eigen gemeente Heule en gaan we op bezoek bij Lucardi
BVBA waar roomijs en chocolade op ambachtelijke wijze worden gemaakt.
Wanneer: donderdag 6 juni 2019 om 19.30 uur
Waar: Lucardi, Bozestraat 17, 8501 Heule.
Programma: rondleiding in het atelier waar proevertjes worden
aangeboden. Daarna bezichtigen we eens de nieuwe winkel. Dan kan iedere
deelnemer genieten van een frisco of een ijsje, bij mooi weer in de tuin.
Iedere bezoeker ontvangt ook een doos lekkere handgemaakte pralines.
Prijs: €12 per persoon voor leden / €15 voor niet-leden
Info, inschrijving en betaling: tot en met maandag 3 juni bij de
verantwoordelijke: Rita Wittouck, Kouter 14, 8501 Heule, 056/ 35 84 06,
ritawittouck@hotmail.com. Je inschrijving is definitief na betaling bij Rita of
op rekeningnummer BE 67 8508 3597 4387 van de consumentenwerking
Gezinsbond Heule.
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€12

€15

Voordracht
Chronische pijn
Dinsdag 18 juni om 14 u.
OC De Vonke
“Als pijn een deel van je leven wordt…”
Deze gezondheidsvoordracht wordt georganiseerd door ‘de Zevenkamer’
i.s.m. GOSA, Neos, Okra, Samana, S-plus en OC De Vonke. Dit gebeurt in
samenwerking met de PIJNKLINIEK van AZ Groeninge.
Inkom: €3, Koffie inbegrepen

Inschrijven kan tot 11 juni bij de deelnemende verenigingen
Info en reservatie voor GOSA:

Marc Vandenberghe, mmjvandenberghe@skynet.be of 056 35 64 81

: Een kaart kost € 10 (koffie en gebakje vóór het optreden
krijgen op vertoon van hun lidkaart €3 terugbetaald op de dag van de

LAGO Kortrijk Weide:
SPAARKAARTKORTING VOOR GEZINSBONDLEDEN
Het nieuwe zwembad in Kortrijk opent op zaterdag 2 maart. Leden van de
Gezinsbond krijgen er net zoals in Zwevegem 10% korting op hun lidkaart.
Op zaterdag 6 en zondag 7 april organiseert Lago een Gezinsbond weekend
waarbij er speciale korting gegeven zal worden.
Grote trekpleister op de site worden de 5 glijbanen, goed voor uren
waterpret en stevige kriebels in de buik! Daarnaast bevat het complex ook
een 150-meter-lange wildwaterbaan, golfslagbad, grote warme lagune,
geweldige kinderwereld en keitoffe buitenbaden.
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CONSUMENTENWERKING

Warenvergelijking frituren
door Sonja Azou
Woensdag 19 juni om19u30
in ‘t Molenheem
Als we aan frituren denken, denken we aan frietjes, onze nationale trots.
Maar tegelijkertijd roept het de vraag op of dit wel gezond is. Af en toe moet
dit kunnen. Maar welke olie gebruiken we best? Wat zijn mogelijke
gezondheidsrisico’s? Moeten we onze aardappelen vooraf koken en hoe
frituren we correct? Misschien zijn er alternatieven voor onze klassiek
gefrituurde frietjes.
Wanneer: woensdag 19 juni 2019 om 19.30 uur
Waar: Het Molenheem, Izegemsestraat 205, 8501 Heule.
Gelieve voor het proeven zelf een bord, bestek en handdoek mee te
brengen!

: €6 p.p. voor leden van de Gezinsbond / €8 p.p. voor niet

Prijs: €12 per persoon voor leden / €15 voor niet-leden
Info, inschrijving en betaling: tot en met vrijdag 14 juni bij de
verantwoordelijke: Rita Wittouck, Kouter 14, 8501 Heule, 056/ 35 84 06,
ritawittouck@hotmail.com. Je inschrijving is definitief na betaling bij Rita of
op rekeningnummer BE 67 8508 3597 4387 van de consumentenwerking
Gezinsbond Heule.
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Tarieven kaarten en passen:
De NMBS wijzigt de prijzen voor Go Pass, Railpass en Key
Card. Voor leden van de gezinsbond blijft de korting 5%
De nieuwe tarieven zijn vanaf 1 februari 2019:
NMBS PASSEN
Go Pass
Railpass 1° klas
Railpass 2° klas
Key Card 2° klas

familielid, vriend, leerkracht, buur… wil je graag helpen. Maar hoe? Mag je

Prijs
€ 53
€ 128
€ 83
€ 24

Korting
€ 2,65
€ 6,40
€ 4,15
€ 1,20

Ook Kinepolis verhoogt het tarief van een cinematicket vanaf 1 februari
2019.
Ticket Kinepolis

Prijs

Korting

€ 11,30

€2

De tarieven van gsm-kaarten en lijnkaarten blijven ongewijzigd.

leden betalen €10. Leden betalen €5. Leden die via de

–

Gsm-kaarten
Proximus
Pay&go
Orange
Base cashbase

Lijnkaart

Prijs

Korting

€ 15

€ 0,60

€ 15
€ 15

€ 0,60
€ 0,60

Prijs

Korting

€ 16

€ 1,60

Heulse leden kunnen hiervoor terecht bij de verantwoordelijke :
Hugo Deleu , Lenteleven 55 ,

 hugo.deleu@gmail.com of 056/35 32 42
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 Kinderen van 6 tot 12 jaar: €3
 Gezinsbondsleden (>12 j): €5
 Niet leden: €8
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PROVINCIAAL

Zeeweekend voor het ganse gezin:
22 tot 24 maart 2019
Gezinsvakantie West-Vlaanderen nodigt alle leden en hun gezin uit voor een mooi
gevuld weekend in volpension in het Reigersnest te Koksijde. Aankomst vanaf
vrijdagnamiddag 14 u. , vertrek op zondagnamiddag .
Kostprijs: > 13 j: €135 / Kind 7 -13 j: €95 / Kind 3 - 6 j: €70 / Kind < 3 j: gratis.
Bondsleden ontvangen een extra korting van 5% op hun spaarkaart.
Meer info en inschrijven kan via mail naar frans.merveillie@skynet.be Een
voorschot van € 60 p.p. kan je storten op rekening BE17 7380 0524 7621 van
Provinciaal Comité West-Vlaanderen

GOSA fietsmidweek Reigersnest: 24 tot 28 juni 2019
De werkgroep GOSA West-Vlaanderen organiseert een fietsmidweek van maandag
24 juni om 11 u. tot vrijdag 28 juni om 14 u.. We verblijven in Reigersnest in
volpension. Elke dag is er een geleide fietsuitstap van 50 à 60 km. Kostprijs €270
p.p. op basis van tweepersoonskamer. Toeslag éénpersoonskamer: €13 per dag.
Meer info bij andre.dekeukeleire@telenet.be Inschrijven kan door storting van
€100 op rekening BE17 7380 0575 2021 voor 1 maart 2019.

GOSA fietsmidweek Bosberg: 2 tot 6 september 2019
Deze fietsmidweek wordt ingericht door GOSA West-Vlaanderen. We fietsen onder
begeleiding van maandag tot vrijdag. Er is keuze tussen twee afstanden. Kostprijs
voor een verblijf in volpension is €258 p.p. Toeslag éénpersoonskamer: €54 voor
de midweek.

Meer info bij linda.tandt@gmail.com . Inschrijven kan door het storten van €80 p.p.
voor 15/05 op rekening BE17 7380 0575 2021 met de namen voor wie men
inschrijft.
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Februari ‘19

Onze volgende brochure verschijnt eind augustus en bevat
uitnodigingen voor:
September : Daguitstap GOSA gewest
Za 5 okt: Tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen
Do 17 okt: Herfstfeest GOSA in Bellegem
Za 19 okt: Familievoorstelling ‘Boe-K’ door theater Frustater

Di 22 okt: Kookworkshop ‘Aperitiefhapjes’

Za 1 juni: Gezinswandeling ‘Piraten en zeemeerminnen’

Okt : Filmnamiddag GOSA i.s.m. OC De Vonke
Nov: Sint-activiteit
Zo 17 nov: Gezelschapsspellennamiddag
Di 3 dec: Open bestuursvergadering
Do 12 dec: Kookworkshop 'Kerstmenu'
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