Kort en Bondig
GOPASS en RAILPASS:
De NMBS besloot tot onze spijt eenzijdig om de verkoop van GO- en
RAILpassen via de Gezinsbond stop te zetten vanaf 31 mei '22. Wie nog passen
met korting wil, geeft best zo snel mogelijk een seintje aan Hugo en Christine.
Zij kunnen dan de nodige voorraad bestellen.

Informatiefolder
Gezinsbond Heule
Maart ‘22

Cinematickets en LIJNkaarten blijven wel verder te verkrijgen via de
afdeling. Ook de kortingskaarten voor grote gezinnen blijven bestaan.
Gezinnen met drie of meer kinderen kunnen kortingskaarten voor het
openbaar vervoer aanvragen. Daarmee kan men het hele jaar voordelig reizen
met trein en bus.

Inhoud van deze brochure

Alle leden krijgen in de afdeling korting bij aankoop van:

Nationale wandelzoektochten: Ieper, Dendermonde, Diest,
Turnhout en Tongeren



10-rittenkaart DE LIJN: 10% korting

Di 29 maart: Op de koffie met Jo Lemaire



Tickets KINEPOLIS: €2 korting (actuele prijs tickets €12.35)

Wo 20 april: ‘Mooimakers’ opruimactie

Info: Hugo Deleu, Lenteleven 55, hugo.deleu@gmail.com of 056/35 32 42

Do 12 mei: Avondwandeling, start begraafplaats Mellestraat Heule
Do 19 mei: Bedrijfsbezoek ‘Brouwerij Gulden Spoor’
Eind mei : Verkoop Gopass, Railpass via afdeling stopt

Infofolder ‘Kort en Bondig’
Twee maal per jaar verspreiden wij vanuit afdeling Heule een ‘Kort en Bondig’
infofolder op papier. Wens je die liever niet te ontvangen? Stuur dan a.u.b.
een mailtje naar miriam.deschuytter@mail.com om dit te melden.
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Do 9 juni: ‘Ezelgem’wandeling, start parking Kubox Kuurne
Do 7 juli: ‘ZieMie’wandeling, start zwembad LAGO Kortrijk Weide
Za 15 okt: Tweedehandsbeurs, inschrijven vanaf ma 5/9
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Zaterdag 15 oktober 2022
13u30 tot 16u30

Tweedehandsbeurs
baby- en kinderartikelen
OC De Vonke te Heule
Aangezien tot voor kort enkel zittende evenementen werden toegestaan,
moesten we onze beurs van 6 februari spijtig genoeg afgelasten. We doen een
nieuwe poging op zaterdag 15 oktober. We duimen dat alles deze keer wel kan
plaatsvinden!
Kandidaat verkopers kunnen zich vanaf maandag 5 september inschrijven via
www.gezinsbond-heule.be. Heulse leden krijgen voorrang t.e.m. vrijdag 23
september.
De prijs per tafel (1m20 x 60 cm) blijft behouden op €7 voor leden Gezinsbond
en €10 voor niet-leden. Wie een standplaats huurt, verkoopt in eigen naam. Per
standplaats is er 60 cm vrije ruimte voorzien voor een rek. Grote stukken
kunnen op het podium geplaatst worden.

Nationale wandelzoektochten

Klaarzetten standen: Tussen 11 u en 13 u

Gezinssport Vlaanderen haalde enkele zomerzoektochten van onder het stof. In
elke provincie selecteerde men één tocht die een grondige update kreeg. Het
wandelparcours werd opnieuw uitgestippeld en alle vragen werden gecheckt.
Er is ook telkens een kinderversie. Een ideale activiteit voor het hele gezin!

Op onze website vind je het volledige verkoopsreglement. Bij problemen of
indien je niet over internet beschikt, kan je voor je inschrijving contact
opnemen met Dieter Roobrouck, 0496/08 95 08.

Je vindt alle info op www.familiefit.be/beweegtip/wandelen-in-de-stad
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Ben je op zoek naar een beurs in het voorjaar? Afdeling Bissegem organiseert
op 14 mei een kapstokverkoop tussen 9 u. en 15 u. in OC De Troubadour. In
de regionale pagina’s van de Bond vind je nog andere beurzen in de buurt.
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CONSUMENTENWERKING
Donderdag 19 mei om 19 u.

Dinsdag 29 maart

Bedrijfsbezoek

om 14u30 (deuren open om 14 u.)

Brouwerij Gulden Spoor

Op de koffie met Jo Lemaire

Heulsestraat 170 te 8560 Gullegem

OC De Vonke

Na een onderbreking van twee jaar door corona zijn we tevreden om terug met
onze activiteiten te kunnen starten. We gaan op bedrijfsbezoek naar een
brouwerij.
Wanneer: donderdag 19 mei 2022 om 19.00 uur
Waar: brouwerij Gulden Spoor, Heulestraat 170, 8560 Gullegem. We
verzamelen stipt om 19 uur op de binnenkoer van ’t Rusteel. Aan de overkant
is er een ruime parking.
Programma: rondleiding in de brouwerij met 3 degustaties en versnaperingen.
Er is ook frisdrank voorzien voor wie geen alcohol drinkt. Iedere bezoeker
ontvangt een geschenk om achteraf nog eens rustig te kunnen nagenieten.

Of ze nu haar eigen songs, zoals het onvergetelijke 'C'est mon bateau', ten
beste geeft of haar publiek trakteert op een ijzersterke interpretatie van het
oeuvre van anderen, qua performance en creativiteit behoort Jo steevast tot de
groten.
Ze brengt een greep uit eigen werk, succesnummers van haar idolen en enkele
songs uit haar omvangrijke internationale repertoire. Een briljant vuurwerk van
emoties, dat jong en oud bekoort en garant staat voor warme en koude
rillingen.
Organisatie: OC De Vonke i.s.m. WKC De Zevenkamer, de Heulse
seniorenverenigingen, Samana, Buren voor Buren en de OuderenAdviesRaad

Prijs: 20 euro per persoon voor leden / 23 euro voor niet-leden
Info, inschrijving en betaling: tot en met woensdag 11 mei bij de
verantwoordelijke: Rita Wittouck, Kouter 14 te Heule, 056/ 35 84 06,
ritawittouck@hotmail.com.

Inkom: (koffie en taart inbegrepen).

Je inschrijving is definitief na betaling bij Rita of op rekeningnummer BE 67
8508 3597 4387 van consumentenwerking Gezinsbond Heule.



Basistarief €10



Kansentarief met Uitpas Zuidwest: €2

Info en tickets: OC De Vonke, 056/24 06 20 of oc.devonke@kortrijk.be
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Woensdag 20 april

Mooimakers opruimactie

Donderdag 12 mei
Donderdag 9 juni
Donderdag 7 juli

boerderij de Heerlijkheid ,

Avondwandeling

Zeger van Heulestraat 55 te Heule

om 19u30

Start om 14 uur

Na onze geslaagde opruimactie vorig jaar i.s.m. boerderij de Heerlijkheid
herhalen we deze activiteit met veel plezier.

We plannen dit voorjaar drie wandelingen, telkens vanuit een ander startpunt.
We verzamelen op een centraal punt en vertrekken om 19u30.

Op woensdag 20 april doen we terug een poging om onze omgeving wat netter
te maken. We gaan samen op stap met een afvalgrijper en ruimen tijdens het
wandelen zwerfvuil op.

Deelname is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. Zowel leden als niet-leden
zijn welkom. We wandelen op een rustig tempo gedurende ongeveer 2 uren.

We vertrekken om 14 uur voor een toer van één à anderhalf uur. Achteraf
kunnen we in de Heerlijkheid genieten van iets lekkers en een drankje .

Achteraf ben je vrij om naar huis te gaan of nog een terrasje te doen. Een
fluohesje en een flesje water voor onderweg zijn handig.
Do 12 mei: Start: Begraafplaats Heule, hoek Mellestraat & R8

Iedereen is welkom, zowel (groot)ouders als kinderen. Heb je een eigen
afvalgrijper? Breng deze gerust mee.

Mooie wandeling aan de Noordwestkant van Heule. We trekken langs
een aantal kleine onbekende paadjes en door een nieuwe wijk.

Heb je zin om mee te gaan? Geef dan a.u.b. een seintje aan Miriam,
miriam.deschuytter@gmail.com of 0471/12 49 38. Zo kunnen wij de actie
goed organiseren en het nodige materiaal voorzien.

Do 9 juni: Start: Parking Kubox, Kattestraat 188, Kuurne
We volgen de Ezelgem wandelroute door een aantal mooie groene
gebieden zoals ‘t Sportpark, Heulebeekdomein, Leieboorden en Vlaspark.
Do 7 juli: Start: LAGO Kortrijk Weide, Nelson Mandelaplein 19
We gaan op stap door Kortrijk met als leidraad de ZieMie route. Deze
voert ons langs de prachtige beeldjes van kunstenares Mie Bogaerts. Bij
elk beeldje hoort een tekst van schrijver Joris Denoo.
Tip: Parking Haven vlakbij is gratis vanaf 20u. Tussen 19 u. en 20 u. kan je
een ticket nemen voor één uur gratis parkeren.
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