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Onze volgende folder verschijnt begin februari 2015  

en bevat uitnodigingen voor: 

Wo 25/2: Voordracht ’Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben’ 

Di 17/3: Op de koffie met Connie Neefs ‘60 jaar TV’ 

Di 24/3: Voordracht ‘Ook zo gevoelig?’  

Do 26/3: Kookdemonstratie ‘Eetbare knollen en wortels’ 

Za 18/4: Knutselen met klei 

Di 21/4: Uit de keuken van mijn kindertijd 

Za 21/2: Tweedehandsbeurs baby  en kinderartikelen 

REISBEURS: Zondag 14 december van 11u tot 17u  in VTI Gullegem  
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Informatiefolder   

Gezinsbond  Heule 
December  ‘14  

Kort en Bondig 

Beste lid, 

Bij deze infofolder bezorgen wij je graag je bonnenboekje voor 

2015.   Samen met je lidkaart 2015 krijg je bij afgifte van deze 

bonnen extra korting in tal van winkels.   

Wie het lidgeld voor 2015 al overschreef krijgt de lidkaarten (2 

exemplaren per gezin) vanuit Brussel toegestuurd met de post.  

Wie z’n lidmaatschap nog niet vernieuwde kan nog tot januari de 

lidkaart van 2014 gebruiken.  Daarna wordt die ongeldig.   

Wil je graag lid blijven?  Schrijf dan bij voorkeur over met het 

betalingsformulier dat je vanuit Brussel ontving.   

Ben je dit kwijt of wil je liever contant in de afdeling betalen,  geef 

dan een seintje aan je vertrouwde bestuurslid of neem contact op 

met Miriam Deschuytter (miriam.deschuytter@skynet.be of 

056/35.62.91 ) 
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Kortingskaarten,   

spoor- en  GSM-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  

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

   => 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  

   8501 Heule 

   hugo.deleu@gmail.com  

   056/35.32.42  
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TWEEDEHANDSBEURS  

baby  en kinderartikelen 

Zaterdag 21 februari 2015  

OC De Vonke 

 Op zaterdag 21 februari 2015 richten de Jonge Gezinnen van de Gezinsbond 

een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen in.   

Enkel baby- en kinderkledij tot 14 jaar, speelgoed, kinderuitzet, 

kinderfietsen en kinderboeken mogen te koop aangeboden worden. 

De verkoper dient zelf bij zijn stand aanwezig te zijn en te verkopen 

Per standplaats is er 60 cm vrije ruimte voorzien voor een rek (zelf mee  te 

brengen)  Grote stukken kunnen op het podium geplaatst worden (fietsen, 

park, babybed, buggy ... ) 

Er is een beperking van maximum drie tafels per persoon.  Wie een 

standplaats huurt, verkoopt in eigen naam. Standplaatsen worden niet 

gedeeld met niet-ingeschreven personen! 

Prijs per tafel (1 m 20 x 60 cm) 

6 € voor leden gezinsbond 

8 € voor niet-leden 

Klaarzetten standen: Tussen 11 u en 13 u 

Verkoop: Van 13 u 30 tot 16 u 30 

Heulse leden kunnen vanaf heden inschrijven bij:  

     ° Ann Ottevaere,  annabreva@telenet.be of  056/35.94.71 (na 15 u)  

     ° Miriam Deschuytter, miriam.deschuytter@skynet.be of 056/35.62.91 

 (voor 16 u)  

 Niet-leden en leden uit andere afdelingen kunnen pas inschrijven vanaf 

2 februari 2015 ! 

Je bent definitief ingeschreven na overschrijving op 

rekeningnummer BE86 0011 0573 7150 van ‘Ann Ottevaere’ 

met vermelding van je lidnummer. 

Het reglement wordt daarna opgestuurd of gebracht.    
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KINDERGRIME 

Zaterdag 17 januari 2015  

van 14u tot 17u 

’t Kasteel Heule 

Tijdens deze workshop leren we een clown, hond, tijger en 

leeuw schminken. 

Ben je 14 jaar of ouder en heb je zin om de basistechnieken van kindergrime 

onder de knie te krijgen… schrijf je 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! 

 

Leden van de Gezinsbond betalen 5 euro, niet-leden 6 euro. Je inschrijven 

kan via jutta.beheydt@gmail.com, via de website www.gezinsbond-heule.be 

of door onderstaand strookje in te vullen en samen met het 

inschrijvingsgeld af te geven voor maandag 12/1/2015  

  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 ‘Kindergrime’. 

 

&---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inschrijvingsstrook Kindergrime zaterdag 17 januari 2015: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

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

Lidnummer: …………………………………………………………………………………………….. 

Zal aanwezig zijn op de workshop kindergrime met …… personen en betaalt 

 hierbij ………………. euro 
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Je lidkaart waarmee je spaart 

Met je lidkaart 2015 krijg je bij tal van handelaars 

korting in je online portemonnee. Een afname van je 

gespaarde saldo kan vanaf 10 € .  

Je kan je spaarsaldo raadplegen via ’MIJN GEZINSBOND’  op 

www.gezinsbond.be . Je kan er tevens je adres of gezinssamenstelling 

wijzigen en je abonnementen checken (De Bond, Brieven aan Jonge 

Ouders, BOTsing) 

   Deze Heulse handelaars  geven korting : 

Carrément Femme, Molenstraat 153 te Heule 

Modieuze en trendy schoenen, handtassen, 

juwelen en accessoires (March 23, Candice 

Cooper, Lola Cruz, Roberto d’Angelo, Guess, 

Nathan, Pomme De Lovely, Catwalk, Sam 

Edelman, Twin-set, Patrizia Pepe, TOV Essentials, Sif Jakobs … ) 

Fraise et Chocolat, Kortrijksestraat 12 te Heule 

Kinderschoenen van maat 17 tot 38, Clarys, 

Rondinella, Aster, Terre Bleue, Pom D’Api, 

pèpè, Ninette en Fleur, Gattino, Bikey, Easy 

Peasy, e.a. 

Lingerie Sharon, Kortrijksestraat 138 te Heule 

Marie-Jo,  Prima Donna, Empreinte, 

L’aventure, Sapph, Antinéa, Schiesser, Hom, 

Woody 

Optiek Alex Dujardin, Heuleplaats 22 te Heule 

Optiek Plus Alex Dujardin , Verrekijkers, 

loepen, barometers. 
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Kinderoppasdienst 

Heb je af en toe een kinderoppas nodig? 

Via onze vrijwilligster, afdelingscoördinator Anne Coulier,  

kun je ‘s avonds, tijdens het weekend en in de 

vakantieperiodes een kinderoppas reserveren. De oppassers zijn verzekerd 

via het kinderoppasboekje.  

Gelieve steeds enkele dagen op voorhand te mailen of te bellen.  

Neem bij een eerste aanvraag liefst een week op voorhand contact op.  De 

coördinator komt dan bij je thuis langs voor de nodige uitleg en een 

persoonlijk gesprek  Ze maakt tevens een fiche op met de gegevens van je 

gezin ( aantal en leeftijd kinderen, speciale opmerkingen of wensen..)  

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 € 

  

Voor meer informatie kan je terecht bij  de  

     Afdelingscoördinator kinderoppasdienst: 

     Anne Desmet-Coulier  

     Bissegemsestraat 11 

     8501 Heule 

     desmetcoulier@telenet.be   

      056/35.65.10 
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Jaarprogramma 2015: 

Za 17 januari: Workshop kindergrime  

Za 21 februari: Tweedehandsbeurs baby-en kinderartikelen  

Woe 25 februari: Voordracht ‘Ik pieker als ik niet tegenwoordig ben'  

Di 17 maart: ‘Op de koffie met’ Connie Neefs ‘60 jaar TV’ 

Di 24 maart: Voordracht 'Ook zo gevoelig ? door Ann Michiels  

Do 26 maart: Kookdemonstratie 'Eetbare wortels en knollen'  

Za 18 april: Knutselen met klei  

Di 21 april: Uit de keuken van mijn kindertijd  

Do 30 april: Gezondheidsvoordracht rond ‘Slapen’ 

Vrij 8 mei: Kookdemonstratie barbecuehapjes 

Za 16 mei: Bakken in bakkerij Soete  

Juni: Provinciale voordracht ‘Gewicht in evenwicht’ 

Di 9 & 16 juni: Crea-activiteit voor mama's  

September:  Gewestelijke Daguitstap GOSA 

Za 3 oktober: Tweedehandsbeurs baby-en kinderartikelen  

Do 15 oktober: GOSA Herfstfeest Gewest in Desselgem 

Do 29 oktober: Allerheiligen bloemstukje 

Za 31 oktober: Halloweenactiviteit  

Za 7 november: Boekenmarkt consumentenwerking & legobouwdag  

Najaar: GOSA FILM i.s.m. .. 

Do 17 december: Kookdemonstratie 'Kerstmenu' 

Kookdemonstratie 'Kerstmenu'  2014 

Donderdag 11 december  om 19u30  in Spes Nostra 

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  
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TWEEDEHANDSBEURS  

baby– en kinderartikelen 

Zaterdag 21 februari 2015  
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