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Nieuwjaarswensen

Beste leden van de Gezinsbond "Afdeling Merelbeke"

WIJ WENSEN JE EEN JAAR VOL VREUGDE EN ZONNESCHIJN

EEN JAAR WAARIN VERDRIET EN ZORGEN VREEMDEN ZIJN

EEN GLIMLACH OM ELKE DAG MEE TE BEGINNEN

TIJD OM TE GENIETEN VAN KLEINE DINGEN

RUST OM BIJ DE MOOISTE MOMENTEN STIL TE STAAN

VRIENDSCHAPPEN DIEP IN JE HART OP TE SLAAN

HUMOR OM WAT SOMBER IS TE KLEUREN

EN JE IEDERE DAG WEER OP TE BEUREN

Dit wenst U de ganse bestuursploeg van Uw afdeling.

Tot ziens op een van onze volgende aktiviteiten.

Hundelgemsesteenweg 487 – 9820 Merelbeke

Tel : 09 230 75 09
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Jaarprogramma 2011

Beschrijving van het
aktiviteit

Wanneer Doelgroep

Bestuursverkiezingen
gecombineerd met
Spreekbeurt Erfrecht

28 februari 2011 allen

Deelname kwis
Davidsfonds

vastenavond 08
maart 2011

Toewijzen bestuursfuncties 14/03/2011 Nieuwe
bestuursploeg

Wijnavond 18 Maart 2011

Deelname kwis KWB vrijdag 25 maart
2011

2e handsbeurs 27 maart 2011

Bezoek Gallo Romeins
museum Velzeke met gids

28 mei 2011 allen

Gezinsfietstocht Einde juni allen

Bezoek STAM (stedelijk
museum bijlokesite)

17 september
2011

allen

Gewestelijke wandeldag Laatste zondag
september

Grootoudernamiddag
gewest

05 oktober 2011 GOSA

Optreden Arto Mundo
samen met
oudervereniging
St Michielsschool

15 oktober 2011 allen

Activiteit in Gent + gaan
eten in Hotelschool

November GOSA

Kookavond December mannen

St Niklaas ontvangt 30/11/2011 Gezinnen met
kinderen
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In de loop van het jaar 2011 worden in de verschillende geledingen
van de gezinsbond de zesjaarlijkse bestuursverkiezingen
georganiseerd.
Om alle leden de kans te geven om zich kandidaat te stellen voor een
mandaat heeft de gezinsbond een campagne gestart met als slagzin
“maak gezinnen blij”.

Voor de afdeling Merelbeke is eerste ronde (vastleggen van
de lijst van bestuursleden) van de bestuursverkiezingen
voorzien op 28 februari 2011 in de St Jozefzaal om 20:00 hr.
Alle leden van de afdeling zijn stemgerechtigd,wij nodigen
jullie allen uit op dit evenement.

Op de site www.maakgezinnenblij.be vind je informatie over
de inhoud van de diverse bestuursfuncties en ook een aantal
getuigenissen van bestuursleden.

Wij zouden ook graag enkele nieuwe mensen in ons
afdelingsbestuur willen verwelkomen.

In te vullen functies zijn kinderoppasdienst, jonge
gezinnenactie, Webmeester, Sociaal cultureel werk en ook
wijkmeesters; maar indien je andere capaciteiten hebt
kunnen we er altijd over praten; In principe moeten alle
functies terug verkozen worden uit de groep van
bestuursleden vastgelegd na de eerste ronde. Dit gebeurt op
14/03/2011 door de bestuursleden weerhouden in ronde 1.

Als je er iets voor voelt kan je even de website
www.maakgezinnenblij.be raadplegen, waar je ook bijkomende
inlichtingen kan vragen, op verzoek komen we ook even bij je langs
en je kan je ook reeds kandidaat stellen
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Als aanvulling van de bestuursverkiezingen
op 28 februari 2011 bieden wij aan alle leden
een spreekbeurt aan over ERFRECHT.

Jan Coupé, financieel planner zal
zorgen voor deskundige uitleg over de
volgende onderwerpen

Kort overzicht van het Vlaams Erfrecht
Tips in verband met het huwelijksvermogen
Tips in verband met testamenten
Tips in verband met schenkingen
Tips in verband met andere mogelijkheden

Hoofdbedoeling is om klaarheid te brengen over
hoe een goede successieplanning uit te werken

Start van de spreekbeurt : na de bestuursverkiezing

Plaats : St Jozefzaal Oude Gaversesteenweg, 24
9820 Merelbeke)

Bijdrage
gratis
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Op vrijdag 18 maart 2011
organiseert gezinsbond
afdeling Merelbeke een

Wijnavond

Bernadette Coupé sommelière zal ons meer
vertellen over hoe wijn wordt gemaakt; over
de verschillen tussen de verschillende
wijnbouwgebieden en over hoe wijn
gebruiken aan tafel

Als afsluiter zullen jullie
ook gelegenheid hebben
om enkele typische wijnen
te proeven

Afspraak op 18 maart om 19:30 hr in
de Kwenenboszaal achter de

St Hendrikskapel St. Elooistraat 110
Merelbeke (Kwenenbos)

Deelname in de onkosten
Leden : 7€
Niet- leden : 9€
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Tweedehandsbeurs

2011

Gezinsbond Merelbeke

Onze tweedehandsbeurs gaat dit werkjaar door op

Zondag 27 maart 2011 van 9u tot 13u

in de Basisscholen De Linde

Gaversesteenweg 195 te 9820 Merelbeke.

De gezinnen staan zelf in voor de verkoop.
Het is niet meer mogelijk om zich nog te registreren als
verkoper, alles standen zijn reeds volzet.
Het zal dus zeker de moeite lonen om eens langs te komen.

De toegang tot de beurs is kosteloos.

Het bestuur is niet verantwoordelijk bij
gebeurlijke ongevallen.

Inlichtingen: Mevr. Joske Sterckx
tweedehandsbeurs.gezinsbondmerelbeke@skynet.be

of tel: 09 230 29 02
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Verslag bezoek Psychiatrisch Centrum Centrum Caritas te
Melle (zaterdag 06 11 2010)

Er is een ruime belangstelling voor het bezoek : 35 mensen dagen
op. Wij worden onthaald door de heer J. Demets, orthopedagoog en
thans public relations-verantwoordelijke. Met hem gaan we naar een
ontvangstruimte alwaar we eerst koffie aangeboden krijgen.
Vervolgens krijgen we een heldere en boeiende uiteenzetting aan de
hand van lichtbeelden. Eerst wordt de geschiedenis van de geestelijke
gezondheidszorg uitvoerig belicht. Vervolgens wordt ingegaan op de
brede waaier aan aparte behandelingscentra die zich op het
uitgestrekte terrein (52 ha !) bevinden. We vernemen ook
interessante inzichten over diverse geestelijke aandoeningen; verder
wordt ingegaan op de therapeutische behandeling zoals recent nog
de "hippotherapie", waarbij de omgang met paarden een belangrijke
rol speelt in het genezingsproces. Na de uiteenzetting kregen wij heel
interessante documentatie en werd ons nog een receptie aangeboden
in het zaaltje naast de cafetaria, een mooie afsluiter voor een
boeiende voormiddag.
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Beelden van het optreden van Vuile Mong “Van Pukkels en Rimpels”
op zondag 28 november 2010

Ongeveer 80 personen hebben
genoten van dit optreden
georganiseerd in samenwerking
met onze zusterafdeling in Melle.
Na het optreden werd er een
drankje aangeboden aan alle
aanwezigen
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Verslag van de kookavond (10 december 2010)

Dat onze kookavond een doe-aktiviteit
wordt nadat we eerst geluisterd hebben
naar de uitleg door Monique De Grieve
kunnen jullie opmaken uit bijgaande
beelden

Het thema van dit jaar was “desserts”.
Na al dat zwoegen konden onze echtgenotes ons
vervoegen om alles mee te helpen opeten.
In ons jaarprogramma zullen we terug een kookavond
inlassen met een ander thema.
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Bij de Sint ! (01/12/2010)

Een woensdagnamiddag vrijmaken voor de

Sint dat wil toch ieder vrolijk kind

Samen pannenkoeken eten en spelen

Met ma en pa, opa en oma liedjes kelen

De Sint nam voor iedere kapoen zijn tijd

Hij heeft vele hartjes verblijd

Hij vroeg ook aan de ouders om bij

het gezinsbondbestuur te komen

Daar kan het huidige bestuur echt

van dromen

’t Was een fijne namiddag met veel

kinderpret

De hartjes bonkten na tot in het

bed

Dag Piet en Sint tot volgend jaar

We zetten dan op 30 november

ons schoentje klaar
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Spaarkaartnieuwtjes

Alweer bij 3 gezinnen op bezoek met waardebonnen van
10 € of 20 €.
Proficiat!

Fam. Van Onckelen-Vermeersch - Salisburylaan 10
Fam. Thienpont-D’Oosterlinck - Roskamstraat 90
Fam. Laurez - Wielewaalstraat 9

Ze gebruiken hun spaarkaart door betaling met afname van € 20 en zo worden
ze in Brussel gekoppeld aan een tombolanummer.

Het lijstje van de handelaars wordt wat korter. Door omstandigheden zijn er 4
handelaars die niet meer met een spaarkaartterminal werken. Door laattijdig
afhaken staan twee handelaars echter wel nog met één bon in ons vernieuwd
bonnenboekje. Dat is jammer, maar we werken eraan om nieuwe handelaars in
Merelbeke aan te sluiten.

Vraag zelf eens in de nog niet aangesloten winkels naar “gezinskorting”. Zo
horen ze dat de gezinsbond leeft in Merelbeke en is de interesse gewekt.

Openingsuren 9 -12 u
en van 13.30-19 u

Gesloten op zondag en maandag
Tel : 09/230.96.28

Juwelen :
Renato collection

, Tessina ,
Auro design,

Bo-Collection,
Rondo Divino,

Flanders Briljant,
Donelli,

Couples,
Damiani

Uurwerken :
Rodania,

Maurice Lacroix,
Guod,

Pierre Balmain,
Tissot , Titan,

Casio, G-shock,
Guess, Esprit,
Adidas, Sector,

Swatch

OPTIEK JORY bvba

Gediplomeerd Opticien

Openingsuren
Maandag en feestdagen gesloten

Dins- tot vrijdag
van 9-12 en 14-18.30 uur

Zaterdag
van 10-12 en 14-17 uur

Van Goethemstraat 34
9820 Merelbeke (Flora)

Tel 09/232.31.25 –Fax 09/211.10.55
e-mail: optiek.jory@pandora.be
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Onze afdeling zoekt een nieuwe
coördinator voor haar
kinderoppasdienst.

Onze afdeling zoekt tussen haar leden een sociaal geëngageerde medewerker
(M/V) die graag met jongeren en jonge gezinnen omgaat en wil meewerken
aan de coördinatie van haar kinderoppasdienst.

Taak van de kinderoppascoördinator:

De kinderoppascoördinator is de motor van de plaatselijke
kinderoppasdienst en de vertrouwenspersoon tussen gezinnen en
babysitters.

Zijn/haar taak bestaat erin:
- de dienst bij de gezinnen bekend te maken;
- te zorgen voor voldoende, bekwame babysitters en ze bij te
scholen;
- de vragen van gezinnen op te vangen en aan elk gezin de gepaste
babysit voor te stellen;

- een minimum aan administratie te verrichten: bijhouden van
enkele elementaire gegevens over de aanvragende gezinnen en over
de babysitters, aankoop en verkoop van kinderoppasboekjes,
contacten met gewest en centrale dienst op het vlak van toelagen
en verzekering.

Coördinatie van de kinderoppasdienst van de Gezinsbond is sociaal
vrijwilligerswerk!

Wij zorgen voor assistentie en hulp tijdens de inwerkperiode. Hierna kan de
nieuwe coördinator alleen aan de slag. Hij/zij kan echter steeds bij onze
bestuursleden en bij Gezinsbond gewest Gent terecht voor raad en daad.

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer inlichtingen over deze dienst dan kan je
terecht bij

Mevr. Joske Sterckx
Schaperstraat 5

Merelbeke
09 230 29 02

luc-sterckx@skynet.be
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GEZINSBOND januari 2011

LIJST VAN DE HANDELAARS DIE KORTING GEVEN

TE MERELBEKE

BIRKA DESIGN MEUBELEN - GESCHENKEN Hundelgemsesteenweg 170 09 230 24 02

BOLLAERT WIJNEN - DRANKEN - ROOKWAREN Hundelgemsesteenweg 286 09 230 70 56

CAMILLE LINGERIE Hundelgemsesteenweg 762 09 362 94 51

DE VOGELAERE BLOEMENZAAK Poelstraat 50 09 232 10 30

D'HAENE SPORT rijwielen, bromfietsen Gaversesteenweg 404 09 362 55 38

HORTUS BLOEMENZAAK Hundelgemsesteenweg 487 09 230 75 09

* HUIS HUTSE TEXTIEL Bloemstraat 43 Gentbrugge 09 230 72 68

MICHOU Zwijnaardsesteenweg 9 09 330 34 03

NINOS KINDERMODE Hundelgemsesteenweg 365 09 230 68 63

OPTIEK JORY - OPTIEKER Van Goethemstraat 34 09 232 31 25

PELLINI LEDERWAREN Hundelgemsesteenweg 608 09 231 80 42

* VAN RUYSKENSVELDE JUWELEN Merelbeke Stationsplein 5 Gentbrugge 09 230 76 28

__________________________________________________________________________________

Wie kwist er graag ?

De gezinsbond heeft een ploeg ingeschreven voor 2 kwissen

georganiseerd door andere verenigingen.

1) Vastenavondskwis Davidsfonds in het St

Franciscusinstituut te Melle vogelhoek op vastenavond

08 maart 2011

2) Kwis KWB Merelbeke in de St Jozefzaal op 25/03/2011

Wij houden eraan om alle leden te kans te

geven om deel te nemen. Indien je

geïntresseerd bent contacteer dan Paul Coupé

op gsm nr 0486/185945
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Lidkaart meer waard

Op de website http://www.gezinsbond.be moet je de optie “die je
helpt besparen” nemen en vervolgens de optie “lidkaart meer waard”
aanklikken

Voor de regio Gent vindt je hier het volgende aanbod

wat van tot waar

Museum Dr. Guislain 1 januari 8 mei Gent

Oliver 1 maart 6 maart Gent

Spamalot 26 maart 3 april Gent

Javier Guzman 4 mei Gent

Gili 5 mei Gent

Nigel Williams 6 mei Gent

Henk Rijckaert 7 mei Gent

Op de website kan je voor ieder van deze aktiviteiten de link “bestel
hier” aanklikken
Indien je dit doet voor bvb het optreden van Gili vind je het volgende
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Hundelgemse Steenweg 170
9820 Merelbeke - Gent

Open iedere werkdag van 9u tot 12 u
en van 13.30 u tot 18 u

Gesloten op zondag
Tel 09/230.24.02 – Fax 09/231.47.44

Email: info@birkadesign.be
Website: www.birkadesign.be

Hundelgemsesteenweg, 632
9820 Merelbeke

Open dinsdag tot zaterdag
09u30 tot 12u30 / 14u00 tot 18u00

Zondag en maandag gesloten
Tel 09/2306863 Fax 09/2303511

info@ninos016.be / http://www.ninos016.be/


