
D e   l i d k a a r t   w a a r m e e   j e  s p a a r t  
Als lid in 2014 kreeg je dé lidkaart waarmee je spaart. Deze nieuwe magneetkaart en is zowel je lidkaart als je spaarkaart. Je gespaarde saldo wordt bijgehouden in een online portemonnee, 

die je kan raadplegen via ‘mijn gezinsbond’. Duizenden handelaars geven je als lid van de Gezinsbond een korting op deze kaart. Elke deelnemende handelaar beschikt over een terminal 

die de korting bij je saldo bijtelt. Per schijf van 10 euro kan je een afname doen. Dit betekent dus echt een besparing in je gezinsbudget. Boeken, kleding, gsm-kaarten, .... het 

aanbod is even groot als verrassend. En als lid kan je ook filmtickets aankopen met bioscoopkorting op je gezinsspaarkaart.  Meer info bij Lena Roelstraete. 

 

Blijf niet met je vragen zitten!  

Je kan steeds terecht bij de bestuursleden of op 

www.gezinsbondwerken.be   

 

 

 Patrick Dezwarte, Steenstraat 68b    051 56 98 45  

 Lode Danneels, Werkenstraat 72a    051 57 04 09   

 Annie Debergh, Steenstraat 6   051 57 03 86   

 Lena Roelstraete, Werkenstraat 72     051 56 96 29   

 Jos Depoorter, Steenstraat 12b      051 57 16 52  

 Lena Ghesquiere, Zarrenstraat 25b    051 57 00 71  

 An Maes, Steenstraat 47    051 61 35 84  

 Degrendel Dieter, Vladslostraat 3   051 58 48 70  

 Devos Wendy , Werkenstraat 129   051 48 47 17  

Dag bondsleden 

 

Hieronder (p. 2) een overzichtje van onze activiteiten voor het komende jaar.  Je 

zal zien, voor elk wat wils… 

Zo hadden we het 1ste weekend van februari de lichtmisviering i.s.m. de gezins-

bond Zarren & kan de jeugd binnenkort  uit de bol gaan in de ‘goe sm-

ete’. 

De info over de andere activiteiten volgt zoals gewoonlijk via mail of per brieftje.  

Ook op www.gezinsbondwerken.be  & op facebook kan je ons vinden.  Zit 

je ook dan nog met vragen? 

Geen nood, onze bestuursleden weten wel raad! ===>>>  

Wil je onze post voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar 

gezinsbondwerken@gmail.com 

 

 

Jaarprogramma  2014  

https://mijn.gezinsbond.be/Paginas/default.aspx
http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_delius&Itemid=331


>>  zaterdag  19  apr i l : paaseierenraap met ontbijt 

>>  zondag 18  mei : ochtendwandeling 

>>  op 27 -28 -29  jun i : kamp in de ‘muishoek’ 

>>  dinsdagen in  ju l i  &  augustus : 

   zomerse fietsavonden    
   op 26 augustus: afsluiter met BBQ’tje 

>>  zaterdag  27  september:  kermismaal + bal   

>>  maandag 10  november : feest met St-Maarten   

>>  creatieve activiteit in de kerstvakantie 

   >>  vr i jdag  28  februar i  

bowling voor de jeugd  

We gaan de sportieve toer op!  Wie in het 1ste middelbaar of hoger zit, kan zich 

meten met vriend (de vijand laten we thuis) op de bowlingbaan van Koekelare.  

We verzamelen om 19u15 aan JH De Zunne.  Kostprijs voor 

2 spelletjes + een drankje : leden: € 8,00  ;  niet-leden: € 

10,00 

 

We zijn terug rond 22u00 (waarna we nog eens 

binnenspringen in  De Zunne o.l.v. bestuursleden) .   

Inschrijven kan tot 25 februari bij An Maes of via 

een mailtje naar  gezinsbondwerken@gmail.com 

Activ
itei

ten 
2014 


