
 
 
Beste bondsleden 
 
Fijn dat jullie opnieuw kozen voor een jaar lang GEZINSBOND. 
 

Zoals je weet verdedigt de Gezinsbond tal van belangen van & voor  ge-

zinnen. Bij ons staat het gezin centraal!  
 

Ontdek daarom ook www.goedgezind.be een platform met weetjes & 

advies, geselecteerd & geschreven voor jouw gezin, want wat zouden we 
doen zonder jou, zonder jullie? 

 
Ook hier in  WERKEN zijn we er al stevig ingevlogen en schotelen we je 

graag ons jaarprogramma voor (dat vind je achteraan deze folder) 

 

Binnenin vind je meer informatie over de eerstkomende activiteiten.   

 
We zijn blij heel binnenkort te kunnen uitpakken met: 

. terug van weggeweest, danslessen voor de jeugd  

. een natuurdag i.s.m. Natuurpunt 

 
Snel verder kijken dus :-)  

Het bonnenboekje (extra korting!) 

ontvingen jullie al. Maak er gretig 

gebruik van!  Elke cent vindt het 

super in  je online portemonnee  - 

jij toch ook!? 

Schitteren 

in 2017 



 terug van weggeweest   

 danslessen voor kids & jeugd 
 

We zijn supercontent terug te kunnen starten met dans!!!  
Een coole juf leert jullie alle hippe moves aan :-) 
 

Noteer alvast volgende momenten:  

. zaterdag 4 –11—18—25 februari en 4—11— 18 maart, 1 april 

. voor kleuters en kids van het 1ste leerjaar -> van 10u15 tot 11u15 

. voor kids van het 2de leerjaar tot het 3de middelbaar -> van 11u30 tot 12u30 

. indien het nodig zou zijn, kunnen de groepjes herverdeeld worden  

. alles gaat door in ons vertrouwde O.C. Hemelsdale  
 

Prijs per reeks: 

. voor leden € 24,00 ; als je nu en dan komt, betaal je € 4,00 per les 

. voor niet-leden  € 32,00 ; als je nu en dan komt, betaal je € 5,00 per les  

. telkens te betalen bij aanvang van de lessenreeks of les  

 

Voor een vlot verloop van de lessen:  

. gelieve 5 minuten voor de start van de les aanwezig te zijn  

. dansen ’we’ zonder publiek ;-) 

 na het succes van vorig jaar   

 activiteit i.s.m. n@tuuratelier 
 

Op 27 februari (maandag van de krokus) trekken we  naar het bezoekerscentrum van  

De Blanckaart. We komen er alles te weten van de uil,  we worden zelfs voor 1 dag uil, le-

ren over braakballen en andere wijze dingen.  

Deze dag (8u30—17u) is bestemd voor 

lagere schoolkinderen en kost € 5 per 

deelnemer (niet– leden € 7)  

Breng zeker ook je picknick mee & aan-

gepaste kledij/schoeisel!  Wil je mee 

op avontuur?  

Schrijf je dan als de bliksem in bij  

An Maes of via  

gezinsbondwerken@gmail.com, en dit 

ten laatste op 17 februari a.s.  Af-

spraak op maandag 27 febr. om 8u30 

aan OC Hemelsdale?!  We hopen van 

wel! 

 

 



Met mij erbij win 

je altijd :-)  

Nog vragen ?! Je kan steeds bij ons terecht 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   

  



Jaarprogramma  
 
 
voorjaar  danslessen voor kids (zie hiervoor)    

 
27 februari  activiteit i.s.m. natuurpunt  (zie hiervoor)    

 
16 april  paaseierenraap met ontbijt   

 

30 juni, 1 & 2 juli   kamp in de muishoek 

 

Juli  augustus elke zomerse donderdagavond    

     =  fietsavond 
 

23 september swingende kermisavond 

 

21 oktober editie 2   mè lucht deur de broeckn   

       (avondwandeling)  

8 november  feest van St.– Maarten 

 

kerstvakantie  schaatsen in kerstsfeer 

Schitter mee 

in 2017 


