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Informatiefolder   

Gezinsbond  Heule 

Oktober ‘14  

Kort en Bondig 

Inhoud van deze brochure: 

Vernieuwen kortingskaarten openbaar vervoer 

Di 4/11 en 11/11 : Workshop ‘Vilten’ 

Vanaf ma 17/11 : De Sint aan huis (inschrijven tegen 9/11 ! ) 

Do 20/11 : Infoavond ‘Alles over led-verlichting’ 

Vr 21/11 : Gezelschapsspellenavond 

Di 2/12: Algemene ledenvergadering 

Do 11/12: Kookdemonstratie ‘Kerstmenu’ 
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KERSTMENU 

door Sonja Azou 

 

 donderdag 11 december 2014 om 19u30 

kooklokaal 'Spes Nostra', Koffiestraat 1, Heule 

Onze lesgeefster Sonja Azou maakt deze avond een volledig feestmenu 

klaar. Met voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert. 

Gelieve zelf een glas, tas, bord, bestek en handdoek mee te brengen. Dit om 

nadien van al het lekkers te kunnen proeven! 

Prijs: 10 euro per persoon voor leden/ 12 euro voor niet-leden 

Inschrijven en info t/m 8 december bij de verantwoordelijke: 

Rita Wittouck; Kouter 14, Heule, 056/35.84.06, ritawittouck@hotmail.com 

of bij:  Celia Sioen, Wittestraat 34 

  Linda Vanhollebeke, Ieperstuk 7 

  Raf Cottenier, Bozestraat 108 

  Frans Verheye, Losschaert 25 

 

De strookjes met het gepaste inschrijvingsgeld kunnen afgegeven worden 

bij de bestuursleden na telefonische inschrijving of per mail bij Rita 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam  en adres: .................................................................................................................. 

 

zal aanwezig zijn op de demonstratieles 'kerstmenu' met  .... personen en  

betaalt hierbij  ....... euro.  

 

Lidnummer: ………………………………………… 

Consumentenwerking 
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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’! 

Je wordt vriendelijk uitgenodigd naar onze jaarlijkse  

 

 

 

 

 

 

Ben je ook aanwezig ? Iedereen van harte welkom! 

Jurgen Lammertyn 

Voorzitter Gezinsbond Heule 

OPEN bestuursvergadering 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

op dinsdag 2 december 2014 om 20u in OC De Vonke 

De Heulse Gezinsbond digitaal:  

Wat gebeurde er al en waar willen we naartoe

Evaluatie van onze voorbije activiteiten.  

Wat was er dit werkjaar goed of iets minder ?   

Jaarprogramma 2015 

We bespreken de geplande activiteiten voor 2015 . Nieuwe 

ideeën zijn steeds welkom. 

Varia/rondvraag 

We sluiten af met een hapje en een drankje en nemen onze tijd 

voor een gezellige babbel.  
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Vernieuwing kortingskaarten openbaar vervoer 

 

Ook dit jaar dient een aantal personen nieuwe kortingskaarten aan te 

vragen. De kaarten van de ouders vervallen pas eind 2015.  Voor de 

kinderen hangt de geldigheidsduur echter af van de leeftijd.   

Kinderen krijgen een kortingskaart die geldig is van 6 tot 12 jaar en een 

volgende kaart van 13 tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar moet de kaart jaarlijks 

vernieuwd worden.  Gelieve dus de vervaldata van de kaarten van je 

kinderen te controleren! 

Nieuwe kortingskaarten aanvragen kan  bij de verantwoordelijke  thuis: 

Deleu Hugo  

Lenteleven 55  

8501 Heule   

056/35.32.42  

hugo.deleu@gmail.com 

 

De zitdagen zijn telkens van 9u30 tot 11u30  

op zaterdag  8/11, 15/11 en 22/11  

Gelieve hiervoor een attest van de gezinssamenstelling mee te brengen (aan 

te vragen op het stadhuis) en voor kinderen boven de 18 jaar een 

schoolattest of een attest van kinderbijslag .  

De prijs blijft zoals vroeger € 6 per aanvraag. 

 

GSM-kaarten, Rail– en GO-passen en 

cinematickets: 

Je kan bij Hugo Deleu ook nog steeds terecht voor de aankoop van 

• Rail-passen en Go-passen : 5 % korting  in je online portemonnee 

• GSM kaarten van Proximus, Mobistar en Base :  4 % korting 

• Filmtickets voor Kinepolis :  2 € korting per ticket  
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Twee avonden 

VILTEN 

Juwelen - Sleutelhanger 

 
Kijk jij ook wel eens naar die mooie ketting rond de nek van je buurvrouw? 

Vraag je je af van waar die mooie sleutelhanger komt? Waar komen die 

creatieve ideeën vandaan? 

Tijdens deze cursus leer je de basisvaardigheden van het vilten en maak je 

na twee avonden een sleutelhanger, armband, ketting en twee paar 

oorbellen. 

Iedereen die zin heeft om de creatieve handen uit de mouwen te steken, is 

van harte welkom! 

Wanneer? 

Dinsdagavond 4 november 2014 en dinsdagavond 11 november 2014. 

We starten telkens om 19u tot ongeveer 21u30. 

Waar gaat alles door? 

In refter van de Broederschool (Schoolstraat Heule) 

Lesgeefster: 

Siegrid Deleu 

Prijskaartje? * 

Voor leden: 30 euro voor de 2 avonden (20 euro voor 1 avond) 

Voor niet-leden: 35 euro voor de 2 avonden (25 euro voor 1 avond) 

Zelf mee te brengen: 

Twee badhanddoeken, pot waar minstens 1 liter zeepwater in kan, 

opbergdoosje of diepvrieszakje om je zelfgemaakte spullen in op te bergen. 

Indien je dit hebt, breng gerust ook je hobbytang voor juwelen mee en een 

dikke naainaald. De lesgeefster heeft vilt, zeep, afwerkingsmateriaal … mee. 
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De Gezinsbond Heule nodigt u  

vriendelijk uit 

voor haar zesde 

Spelletjesavond 
 

 

21 november 2014 vanaf 19u 

't Kasteel, Heule 

 

gratis deelname 

 

http://www.gezinsbond-heule.be 
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CONSUMENTENWERKING 

 

 

Alles over LED-verlichting  

 

 

Allereerst krijg je een ludieke inleiding over de geschiedenis van de lamp. 

Ook geeft de lesgever je uitleg over de technische aspecten van verlichting 

en het correcte lichtplan. Want welke lamp past nu eigenlijk op welke 

plaats? Wist je dat spaarlampen geen ideale kandidaten zijn voor de kelder, 

de garage of de gang? Of dat LED-lampen niet houden van ingesloten 

armaturen? Je komt het allemaal te weten op de vorming LED en verlichting. 

Wanneer: donderdag 20 november 2014 om 19.30 uur 

Waar: ‘t Kasteel, Heulsekasteelstraat 1, Heule 

Prijs: 3 euro per persoon voor leden / 5 euro voor niet-leden (drankje 

inbegrepen) 

Inschrijven en info: tot en met maandag 17 november bij de 

verantwoordelijke:  

Rita Wittouck, Kouter 14, 8501 Heule, 056/ 35 84 06 of per mail 

ritawittouck@hotmail.com 

 

Graag een seintje vooraf om uw aanwezigheid te bevestigen. 
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Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan via onderstaand strookje tot 30 oktober bij Beheydt Jutta 

(via mail: jutta.beheydt@gmail.com of telefonisch op het nummer: 

0498/06.64.99) 

Je inschrijvingsgeld kan je komen binnenbrengen: 

  Bij Jutta Beheydt, Gullegemsesteenweg 199 te Bissegem 

  Bij Tine Vanderplancke, Kikkerstraat 19 te Heule 

Of overschrijven op rekeningnummer BE71 7384 1203 1669 van ‘Jonge 

Gezinnen Heule’ met vermelding ‘Vilten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook Vilten: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………… 

Lidnummer: ………………………………………………………………………………………… 

 

O Aanwezig op beide avonden 4 & 11 november 2014  

   (30 euro leden – 35 euro niet-leden) 

O Aanwezig op dinsdagavond 4 november 2014 

   (20 euro leden – 25 euro niet-leden) 

O Aanwezig op dinsdagavond 11 november 2014  

   (20 euro leden – 25 euro niet-leden) 

 

* Drankje inbegrepen 

 

Slechts 

12 plaatsen  

beschikbaar! 

Snel inschrijven is de 

boodschap. 
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Gezinsbond HEULE 

SINTERKLAASAKTIE 2014 

Ook dit jaar komen Sinterklaas en Zwarte Piet  de kinderen tot de leeftijd 

van 8 jaar thuis 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 hiernaast kan u enkele foutjes 

en natuurlijk ook de goede zaken opschrijven. Eventueel ook een 

voorkeursdag en je telefoonnummer )  

Om alles vlot te laten verlopen vragen we tijdig in te schrijven en dit tot en 

met  9-11-2014  (om organisatorische redenen worden geen inschrijvingen 

na die datum  meer aanvaard)  

We vragen een bijdrage van €6 per kind met een maximum van €13 per 

gezin.  Inschrijven en betalen kan thuis bij de “Sintverantwoordelijke” Hugo 

Deleu, Lenteleven 55 te Heule.     

Ofwel via telefoon 056/35 32 42  (Laat de telefoon doorrinkelen tot 

antwoord of mailbox a.u.b.) of  email: hugo.deleu@gmail.com .  De gepaste 

bijdrage kan in dit geval overgeschreven worden op rekeningnummer BE98 

0015 6538 5693 op naam van Hugo Deleu. 

De inschrijving is definitief na betaling van het gepaste bedrag! 

De bezoeken gaan door tussen 17 en 27 november (niet op dinsdagavond)  

telkens van 18 tot 20 uur Je wordt vooraf verwittigd van het geplande 

tijdstip (dag en +/- uur)  van het bezoek. 
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