
  

 

Informatiefolder   
Gezinsbond  Heule September  ‘   

Kort en Bondig 

Inhoud van deze brochure Belangrijke info kinderoppasdienst  Za  okt: Tweedehandsbeurs baby– en kinderartikelen Za  okt: Bus naar Toverland Do  okt: (erfstfeest GOSA gewest Do  okt: Film ‘Moatje  i.s.m. (eulse seniorenverenigingen Do  okt: Bloemschikken voor Allerheiligen 

Za  okt: Tocht door het donker 



  

 

 

 Belangrijke info K)NDEROPPASD)ENST 

 

 Sedert september  gaat de kinderoppasdienst in (eule digitaal ! Dit via de website  www.kinderoppasdienst.be Via dit online programma kunnen gezinnen voortaan zelf hun oppasaanvragen regelen met de oppassers.  Zowel oppassers als gezinnen moeten zich registreren.  Gezinnen die reeds eerder gebruik maakten van de kinderoppasdienst werden reeds gevraagd om zich op de website te registreren, ook al hebben ze niet meteen een babysit nodig.  De aanvraag voor een babysit zal vlotter verlopen als het gezin reeds geregistreerd is.    Voor gezinnen die voor het eerst gebruik willen maken van de oppasdienst geldt hetzelfde.   Ze mogen zich ook registreren e n onmiddellijk mail bevestigen via link die je ontvangt .  Je moet ook een oppasdienst kiezen : KOD (eule.    Pas na een intake met de coo rdinator Anne Coulier zal het gezin/oppas geactiveerd worden.    De intake zowel voor gezinnen als oppassers  houdt in dat er uitgelegd wordt hoe de dienst werkt e n er worden goede afspraken gemaakt. Wens je meer info over de kinderoppasdienst ?  Neem gerust contact op met : Desmet-Coulier Anne Coo rdinator KOD (eule Bissegemsestraat  -  (eule /    kod@gezinsbond-heule.be 

 

 

 

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


  

 

TWEEDEHANDSBEURS  
baby– en kinderartikelen Zaterdag  oktober   u  – u  in OC De Vonke Zaterdag  oktober organiseren wij al voor de veertiende keer onze traditionele tweedehandsbeurs voor baby– en kinderartikelen.  Ben je op zoek naar baby- en kinderkledij tot  jaar, speelgoed, kinderfietsen of -boeken, een kinderwagen, buggy, autostoel of kinderbedje…  kom dan zeker een kijkje nemen!   

Er zijn nog enkele standplaatsen vrij om te verkopen.  )nschrijven kan bij Jutta Beheydt, jutta.beheydt@gmail.com of / . .   tot / /  voorrang voor (eulse leden  

 

Gewest Kortrijk legt een bus in voor leden die op  oktober naar Toverland willen trekken.  Voor het vervoer wordt 5 €/pp gevraagd -  j gratis   De busreis duurt ongeveer  uur en start vanuit (arelbeke om u  aan de parking van het Forestiersstadion Stasegemsesteenweg  . De terugreis is voorzien vanuit Toverland om u. )nschrijven kan  bij Rosanne Mestdagh van afdeling (arelbeke.  Mail naar rosanne.mestdagh@skynet.be om te vernemen of er nog plaats is op de bus .  Kaarten voor het park bestel je zelf via www.gezinsbond.be/toverland   

mailto:jutta.beheydt@gmail.com
http://skynet.be/
http://www.gezinsbond.be/toverland


  

 



  

 

 

FILMVOORSTELLING   
MOATJE  Donderdag  oktober om u   deuren open om u  

 Sinds de dood van zijn vrouw brengt Astaire het grootste deel van zijn tijd door in zijn stamcafe  waar hij een graag geziene gast is. (ij voelt zich de koning te rijk tot een hardnekkige verkoudheid overgaat in een bronchitis.  Op aanraden van zijn boezemvriendin gaat Astaire voor het eerst in zijn leven op doktersbezoek. Groot is zijn verwondering wanneer de dokter hem op observatie stuurt naar het ziekenhuis. Daar gaat voor hem een totaal onbekende wereld open.  
 ‘Moatje  is een langspeelfilm van Peter De Kemel en staat garant voor twee uur amusement van de bovenste plank. 
Waar: OC De Vonke , Lagaeplein ,  (eule 

Prijs: €  koffie inbegrepen voor de film  

Organisatie: OC De Vonke, Dienstencentrum De Zevenkamer en verschillende (eulse seniorenverenigingen waaronder GOSA (eule  

Kaarten in voorverkoop:  bij OC De Vonke, oc.devonke@kortrijk.be of     of dienstencentrum de Zevenkamer 

 

 

http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/oc-de-vonke/337192E5-0709-190F-233132D65F7FC683
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/oc-de-vonke/2da949ca-9c22-42a4-b22b-e0ca107cee2a
mailto:oc.devonke@kortrijk.be


  

 CONSUMENTENWERK)NG 

ALLERHEILIGENKRANS 

door Hugo Deleu De lesgever zorgt voor het nodige materiaal waaronder: 
- Oasiskrans 

- )jslands mos 

- Sempervivum  in de volksmond donderkoppen genoemd  )edere deelnemer brengt zelf het volgende mee:  
- Tafelbeschermer  
- Snoeitang Wanneer: donderdag  oktober 5 om .  uur. Waar: ‘t Kasteel, (eulsekasteelstraat  (eule Prijs materiaal:  euro  Prijs voor de les: 5 euro per persoon voor leden /  euro voor niet-leden  )nschrijven en info: tot en met vrijdag  oktober bij de verantwoordelijke:  Rita Wittouck, Kouter ,  (eule, /    , ritawittouck@hotmail.com 

 )NSC(R)JV)NGSSTROOK Naam:………………………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………………………….. Lidnummer:…………………………….  Telefoon: ………………………… Zal deelnemen aan het maken van een allerheiligenkrans met …… pers. en betaalt hierbij …… euro of zal …… euro overschrijven op rekeningnummer BE     van de consumentenwerking Gezinsbond (eule. Betaling geldt definitief als inschrijving. 

 



  

 

 Zaterdag  oktober  

TOCHT DOOR HET DONKER Gezellig griezelen  voor jong en oud 

 OC De Vonke, Lagaeplein , (eule 

 Ga je mee op (alloweenavond voor een toffe wandeling in het donker? Schrijf je dan snel in en zoek alvast je (alloweenplunje en zaklamp bij elkaar . Je start op zaterdag  oktober tussen u  en u  in OC De Vonke.    Je wordt er sfeervol onthaald en daarna stuurt onze verteller je op weg om de vermiste verhalen te zoeken.  Onderweg krijg je de nodige tips en opdrachten en natuurlijk ook af en toe een snoepje om je energie op peil te houden.   De wandeling is  ongeveer ,  km lang en goed toegankelijk voor buggy s.  Kostprijs: €  p.p.  jonger dan  jaar gratis   
       Wat krijg je daarvoor?  Wegbeschrijving, verzekering, opdrachten en regelmatig wat snoepjes onderweg, lekkere spinnensoep  bij aankomst in de Vonke Vooraf inschrijven noodzakelijk !  graag tegen  oktober  Bij voorkeur via de website www.gezinsbond-heule.be  Meer info of telefonisch inschrijven kan bij Miriam Deschuytter, / . .  of miriam.deschuytter@skynet.be 

 Gelieve het inschrijvingsbedrag te betalen op rekening BE     van Gezinsbond (eule.         



  

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Onze volgende folder verschijnt half oktober 5  
en bevat uitnodigingen voor: Za  nov: Boekenmarkt  Za  nov: Legobouwdag (alf november: De Sint aan huis Do  nov: Kookdemonstratie ‘Taarten bakken  Vr  nov: Gezelschapsspellenavond Di  dec: Open bestuursvergadering Do  dec: Kookdemonstratie ‘Kerstmenu  

BOEKENMARKT (eb je interesse om te kopen of verkopen op onze tweedehands boekenmarkt?  Noteer dan alvast  november  in je agenda! Verkoop tussen  u. en  u. in OC De Vonke. 


