
Jaarprogramma 2016 
GEZINSBOND WERKEN  

We vliegen erin met onze eerste activiteit op 8 februari a.s. “Al wie vliegen 
kan, vliegt”  We trekken naar het bezoekerscentrum van De Blanckaert waar ze ons 

onderdompelen in de natuur. We spelen buiten en zijn nieuwsgierig naar wat vliegt, kruipt en 

bloeit om ons heen.  We zijn niet bang van modder, spinnen en muizen ;-)   

Deze dag (8u30—17u) is bestemd voor lagere schoolkinderen en kost € 4 
per deelnemer (niet– leden € 6) Breng zeker ook je picknick mee & aangepaste kledij/

schoeisel!  Wil je mee op avontuur? Schrijf je dan als de bliksem in bij An Maes (zoz) 

of via gezinsbondwerken@gmail.com. Inschrijven doe je ten laatste op 29 januari a.s. 

Afspraak op maandag 8 febr. om 8u30 aan OC Hemelsdale?!  We hopen van wel! 

Verder programmeren we nog op: 

27 maart  paaseierenraap met ontbijt 

17 april  organiseren we hier de Gewestelijke wandeldag 

24-25-26 juni kamp in de muishoek 

Juli & augustus elke zomerse donderdagavond =  fietsavond 

24 september swingende kermisavond 

29 oktober  mè lucht deur de broeckn (avondwandeling) 

9 november Feest van St.– Maarten 

kerstvakantie  een knutselnamiddag 

 

Meer info over al onze 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?!   Wil je onze post voortaan digitaal ontvangen?   

Stuur dan een mailtje naar  gezinsbondwerken@gmail.com   
Nog vragen?  Geen nood, onze bestuursleden weten wel raad!  zoz 
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Blijf niet met je vragen zitten!  

  Je kan steeds terecht bij de bestuursleden of op 

   www.gezinsbondwerken.be   

   gezinsbondwerken@gmail.com 

 

  

Lode Danneels, Werkenstraat 72a    051 57 04 09   

Annie Debergh, Steenstraat 6   051 57 03 86   

Degrendel Dieter, Vladslostraat 3   051 58 48 70 

Jos Depoorter, Steenstraat 12b      051 57 16 52 

Wendy Devos, Werkenstraat 129   051 48 47 17 

Patrick Dezwarte, Steenstraat 68b    051 56 98 45 

Lena Ghesquiere, Zarrenstraat 25b    051 57 00 71 

Kathy Lagaisse, Hogestraat 36      051 57 12 15 

An Maes, Steenstraat 47    051 61 35 84 

Lena Roelstraete, Werkenstraat 72     051 56 96 29   

  

  

   


