
Dag bondsleden 

 

Ook in 2015 staat Gezinsbond Werken garant voor activiteiten voor alle-

man.  

In deze folder vind je een overzichtje van wat je binnenkort & wat later op 

het jaar, van ons mag verwachten.  Je zal zien, voor elk wat wils… 

Meer info over deze activiteiten volgt zoals gewoonlijk via mail of per 

brieftje.  Ook op www.gezinsbondwerken.be  & op facebook kan je 

ons vinden.  Wist je dat daar ook leuke foto’s op verschijnen?!    

Nog vragen?  Geen nood, onze bestuursleden weten wel raad!  

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

naar 

gezinsbondwerken@gmail.com 

 

 

Geen lid en toch een briefje in de bus? Da’s omdat we sommige aktiviteiten openstellen 

voor niet-leden.   Wil je graag lid worden? Neem dan even contact op met Lode Dan-

neels. 

 
 

Blijf niet met je vragen zitten!  

Je kan steeds terecht bij de bestuursleden of op 

www.gezinsbondwerken.be   

 

gezinsbondwerken@gmail.com 

 

 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  
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>>  zaterdag  7  februar i  l ichtmisviering  

We komen samen in onze parochiekerk om 18u met de jonge ouders & gezinnen die in 

2014 een kindje mochten verwelkomen. Ook de Zarrense gezinnen zijn welkom. Het wordt 

een eigentijdse viering voor jong en minder jong, familie & vrienden,… Allen welkom! 

>>  vr i jdag  13  februar i schaatsen in Brugge  

Nu we de vriestemperaturen al wat gewoon zijn, gaan we de ijspiste van het Boudewijnpark 

uittesten.  Wie in het 1ste middelbaar of hoger zit, kan zich meten met vriend (de vijand la-

ten we thuis) Samenkomst  om 19u00 aan JH De Zunne. Kostprijs voor leden: € 7,00  ;  niet

-leden: € 9,00.  We zijn terug rond 22u30 (waarna we nog eens binnenspringen in  De Zun-

ne o.l.v. bestuursleden) .   Inschrijven kan tot 11 februari bij An Maes of via een mailtje naar 

gezinsbondwerken@gmail.com 

Coming later  

>>  zondag 5  apr i l : paaseierenraap met ontbijt 

>>  zondag 3  mei : gezinswandeling 

>>  op 26 -27 -28  jun i : kamp in de ‘muishoek’ 

>>  woensdagen in  ju l i  &  augustus : zomerse fietsavonden 

>>  zaterdag  26  september:  swingend kermisavond   

>>  zaterdag  7  november : feest met St-Maarten   

>>  in de kerstvakantie: filmnamiddag 



 

 

Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en voordelen. Kortingen op aanko-

pen, uitstapjes, energie en telefonie en op activiteiten in jouw buurt. Het aanbod is even groot als ver-
rassend. 

.  

Bij onze plaatselijke afgevaardigde LENA ROELSTRAETE kan je ook bioscoopcheques, gsm-
kaarten en NMBS-passen kopen met spaarkorting.  

We reiken ook kortingskaarten openbaar vervoer uit aan gezinnen met drie of meer kinderen. 

 
Bij tal van handelaars en spaarpartners  krijg je spaarkorting in je online portemonnee 

 
Van zodra je 10 euro bij elkaar gespaard hebt, kan je betalen met je lidkaart en  besparen op je aanko-
pen. Je online portemonnee kan je raadplegen via mijn.gezinsbond.be 

Doe een beroep op onze  kinderoppasdienst  als je er even tussen uit wil om een boodschap te doen 
of voor een verwenmoment. Contacteer dan tijdig onze plaatselijke afgevaardigde ANNIE DEBERGH, 

ze regelt een geschikte oppas. 

 

. 

https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Bioscoopkorting.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Korting-gsm-kaarten.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Bioscoopkorting.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Korting-gsm-kaarten.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/NMBS-Passen.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Korting-gsm-kaarten.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Kortingskaarten.aspx
https://www.gezinsbond.be/handelaars/Paginas/default.aspx
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Spaarpartners
http://mijn.gezinsbond.be/
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/kinderoppasdienst

