Onze spaarhandelaars die de Gezinsbond
in het vaandel dragen, herken je zo...

SINT-GILLIS-WAAS
BERICHTENBLAD januari – februari 2018

Een maandelijkse uitgave van de Gezinsbond van Sint-Gillis-Waas
V.U. A. Van Haute - Pottersdreef 9 - 9170 Sint-Gillis-Waas
cornelis.vanhaute@telenet.be
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Jaarplanning 2018

28/01
06/03
11/03
27/03
14/04
26/04
03/05
16/05
11/06-18/06
25/08-04/09
16/09
19/09
20/10
Najaar
Half november
29/11

GSF – Gewestelijk badmintornooi (+ 16 jaar).
GOSA - Intergewestelijke prijskaarting in Belsele.
JGA – Tweedehandsbeurs
GSF – Start “Loop je fit”.
GSF – Jaarlijks ledenfeest Omnisport.
Voordracht “Burn Out” door Luc Somers.
GOSA – Provinciale lenteontmoeting.
GOSA - Gewestreis naar Lessines en Doornik.
GOSA - Vakantie in Bosberg.
GOSA – Reis naar Salzburg-Wenen.
JGA – Tweedehandsbeurs.
GOSA – Gewestreis naar het paling- en visserijmuseum.
JGA – Speelgoedbeurs.
GOSA – Gewestfeest Rupelmonde.
Proeverij Oxfamwijnen.
GOSA – Sinterklaaskaarting

NUTTIGE ADRESSEN

Voorzitter Gezinsbond
Johan Buyens
Raymond Smetstraat 41
03/770.68.50
j.buyens@telenet.be

Voorzitter GSF
Marc Van Grimberge
Sint-Niklaasstraat 193
03/777.35.97 & 0485/03.20.99
marc.vangrimberge@telenet.be

Ledenadministratie
Carine Germeau-De Cock
Burg K.L. Verbraekenstraat 13
carinedecock@gmail.com

Kinderoppasdienst (KOD)
Vicky Rogiers
0478/83.13.17
babysit-sgw@hotmail.com

Secretaris - Verkoop kaarten
An Van Haute
Pottersdreef 9
03/707.23.05
cornelis.vanhaute@telenet.be

Penningmeester
Janna De Vooght
Molenstraat 18
03/770.79.66
jannadevooght@hotmail.com
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Beste leden,
Bij de jaarwisseling staan we eventjes stil bij wat voorbij is. Ik realiseer mij dat het al
van 2008 geleden is, dat ik mijn eerste voorwoord schreef voor het berichtenblad. Als
kersvers voorzitter stelde ik mij toen drie doelstellingen, namelijk:
- de groei van de afdeling verder te zetten,
- de dienstverlening naar de leden te behouden en waar mogelijk uit te bouwen en te
ondersteunen
- te fungeren als schakel binnen en tussen de afdeling en de andere geledingen van de
Gezinsbond en externe partners.
Na deze periode meen ik te kunnen stellen dat onze dienstverlening toch verder is
uitgebreid. Ik verwijs hier graag naar onze samenwerking met Oxfam Wereldwinkel
aan het Vredegerecht. Al vele jaren is in de Wereldwinkel het verkooppunt gevestigd
voor bioscooptickets, lijnkaarten, NMBS passen, gsm kaarten met korting op de
spaarkaart.
We verwelkomden een aantal nieuwe bestuursleden in onze bestuursploeg en we vormen
een hecht team.
Als enig minpunt stel ik een dalend ledenaantal vast zoals ook andere verenigingen dat
ervaren. Toch behouden wij nog 550 enthousiaste aangesloten leden in onze afdeling.
Onze gemeente telt er zelfs ruim 1.150! Net zoals jullie blijven ze overtuigd van de
noodzaak en de voordelen van de Gezinsbond.
Samen met jullie allen maken we er een kleurrijk hoopvol en heerlijk BOND-jaar
van!
Johan Buyens
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TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 11 maart 2018 van 13u00 tot 15u00
Het doel van deze beurs is aan gezinnen de kans te geven om
babyartikelen, lente- en zomerkleding tot 14 jaar, speelgoed,
kinderfietsen en kinderboeken te kopen/verkopen tegen een
redelijke prijs.

LOOP JE FIT
Na 10 weken trainen, onder begeleiding, loopt u 5 km!
Maximum 30 deelnemers – schrijf dus snel in!
Startdatum dinsdag 27 maart 2018
Einddatum (testloop) donderdag 31 mei 2018
Vertrek: dinsdag- en donderdagavond om 19u30
aan GC ‘De Route’ (Stationsstraat 201, SGW)
Duur: min. 30 tot max. 45 minuten
Deelnameprijs: 35 euro (te betalen op de eerste trainingsdag)
In de prijs zijn inbegrepen: de “loop-je-fit” folder, 2 keer per week
begeleiding, verzekering, douchegelegenheid en diploma.
Bij sommige mutualiteiten heeft u recht op een éénmalige
tegemoetkoming.
Inschrijven tot 20 maart 2018 bij Marc Van Grimberge
(marc.vangrimberge@telenet.be)

Waar?

Bezoek ook onze website www.gsf-omnisport-sgw.be

GC De Route, Stationsstraat 201, Sint-Gillis-Waas
Prijs?
Verkopers bondsleden: € 3 per lijst - € 6 per extra lijst
Verkopers niet-bondsleden: € 6 per lijst - € 9 per extra lijst
(1 lijst bevat 24 te verkopen artikelen)
Inschrijving verkopers… Inschrijven vanaf 11 februari 2018 op
www.gezinsbond-sint-gillis-waas.be
Breng zeker je plooibox en gezinsspaarkaart
mee naar de beurs!
Meer informatie jga@gezinsbond-sint-gillis-waas.be
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Inlichtingen: Voorzitter GSF SGW Marc Van
Grimberge - 03/777.35.97

______________________________________________________
INSCHRIJVINGSFORMULIER LOOP JE FIT
Naam: ....………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……....…………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……/……/…………
Telefoon: ………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………
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Gewestelijk badminton tornooi (+ 16 jaar)…

Actie “win je lidgeld terug met jouw spaarkaart”

Zondag 28 januari 2018
Sportzaal “DE GAVERS”
Kardinaal J. Cardijnlaan 1 – Sint-Gillis-Waas

Het gewest ST-NIKLAAS organiseerde ook dit jaar weer een tombola.
Je nam automatisch deel aan deze tombola
bij een afhaling van 10 euro. Iedere afhaling gaf je een extra kans om te
winnen. Volgende vijf leden uit onze afdeling wonnen hun lidgeld ter
waarde van 40 euro terug. Dit bedrag zal automatisch op hun spaarkaart
worden gestort.

Wie kan aan ons tornooi deelnemen?
Elke recreant of speler/speelster met een max VBL D/C2 klassement.
Disciplines:
Dubbel Heren en Dubbel Dames (MAX 35 koppels).
Dubbel gemengd (MAX 35 koppels).

Proficiat aan de gelukkige winnaars!
VERTENTEN PATRICK met de terminal Gezinsbond bij OXFAM
VAN BOVEN PATRICK bij BECK-WEYN
MOORTHAMERS LUC bij GEUR EN KLEUR
VAN ROEYEN LUCAS bij LY-LOU (ST-NIKLAAS)
DECOSTER-ROBEYNS FRANCOISE bij TIMMERMANS (ST-NIKLAAS)

Kleedkamers beschikbaar vanaf 08u30.
Aanvang tornooi: 09u00 tot +/- 13u00 Dubbel Dames en Heren.
14u00 tot +/- 19u00 Dubbel Gemengd.
Alle verdere informatie vind je op de website www.gsf-omnisport-sgw.be.

SPAAR ZE OOK IN 2018!
Ook als spaarkaarthandelaar win je extra met de Gezinsbond!
Onlangs vond de trekking plaats van de nationale tombola voor de
handelaars die spaarkortingen geven aan de leden van de Gezinsbond.
Per schijf van 25 euro uitgegeven korting die een aangesloten handelaar
in 2016 aan onze leden uitreikte, werd hen telkens één tombola-lot
toegekend. De winnende handelaars worden uitgenodigd in de
Stadschouwburg te Antwerpen voor de voorstelling van Mozart – de
Musical voorafgegaan door een walking diner.
In onze afdeling wonnen volgende handelaars deze prijs:

Noteer dit ook alvast in je agenda…

SLAGERIJ BERT EN SANDRA
HAIR FASION PURE
HAIRFASION LILIANE

Zaterdag 14 april 2018
Jaarlijks ledenfeest Omnisport
GC ‘De Route’ - Stationstraat 201 - Sint-Gillis-Waas
Alle informatie en mogelijkheid
berichtenblad van maart - april.

tot
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vind

je

in

Proficiat aan deze handelaars en geniet van jullie prijs.
ons

Word ook spaarkaarthandelaar: meer info, contacteer Ingeborg Jooren
(ingeborg.jooren@telenet.be).
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Kostprijs: Ticket € 4 (€ 2 met kansenpas).

Te koop bij Oxfam Wereldwinkels Sint-Gillis-Waas met korting
op de lidkaart waarmee je spaart!!!
Prijs
PROXIMUS Pay&Go
MOBISTAR Tempo
BASE
GO PASS
RAIL PASS 1e kl (*)
RAIL PASS 2e kl (*)
KEY CARD (*)
SINISCOOP
UGC (*)
Andere bioscopen

Spaarkaartkorting

€ 15
€ 0,60
€ 15
€ 0,60
€ 15
€ 0,60
€ 51
€ 2,55
€ 117
€ 5,85
€ 76
€ 3,80
€ 20
€1
€ 8,50
€ 1.60
€ 7.50
€ 1.50
Raadpleeg www.gezinsbond.be

(*) enkel op bestelling: cornelis.vanhaute@telenet.be of 03/707.23.05
Kinepolis-tickets met spaarkaartkorting zijn enkel nog online te bestellen
zijn via
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Vouchers.aspx
Meer info over o.a. de railpassen via www.gezinsbond-sint-gillis-waas.be
of www.gezinsbond.be
(*) Bon (10 %) in bonnenboek

OXFAM WERELDWINKELS Sint-Gillis-Waas
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van
van
van
van

10u00
10u00
15u00
10u00

tot
tot
tot
tot

12u30
12u30
17u00
17u00

Breng steeds je gezinsspaarkaart mee om de korting te registreren.
Je kan ook betalen met de spaarkaart per schijf van € 10.
Geen bankcontact aanwezig.
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