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Woord vooraf 
Wij hebben besloten om een extra nummer van ons 
afdelingsboekje uit te geven , om jullie het nieuwe 
afdelingsbestuur voor te stellen. 
De volledige samenstelling kunnen jullie vinden op de laatste 
pagina (achterzijde) van dit boekje. 
We verwelkomen Elke Achtergaele (Kinderoppasdienst) en 
Stefaan Catteeuw (Webmaster) als nieuwe bestuursleden. 
We verheugen ons over het feit dat nieuwe jonge krachten 
onze ploeg zijn komen versterken. 
Indien anderen hun voorbeeld willen volgen, zijn ze ook 
welkom.   
 
Het nieuwe afdelingsbestuur 
 
V.u. Jan Cadron  Van Goethemstraat, 27A  9820 Merelbeke 
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Op zaterdag 28 Mei 2011 organiseert de gezinsbondsafdeling 
Merelbeke een geleid bezoek aan het provinciaal 
archeologisch museum (PAM) in Velzeke 
 

Afspraak  om 14:15 hr op het plein voor het museum  
Paddestraat , 7 9620 Zottegem 

 
Mensen die geen vervoer hebben vermelden dit bij de 
inschrijving (zie verder) 
einde van de gidsbeurt om 16:00 hr …  
Daarna praten we nog wat na in de buurt  
 

er zijn maximaal 20 mensen toegelaten voor een gids …  
 
daarom gaan we met inschrijvingen en voorafbetaling 
werken  
De deelnameprijs (toegang plus gids) van 2€ per persoon 
(voor leden) of 4€ (voor niet leden) moet vooraf gestort 
worden op de   rekening van de afdeling Merelbeke  nr 979 
– 962 99 24 – 60 met vermelding van naam en het aantal 
deelnemers + telefoonnummer indien jullie geen vervoer 
hebben   
de storting geldt als inschrijvingsbewijs 
Voor verdere info telefoneer Koen Ideler op 09/230 52 81 

Velzeke was de belangrijkste Romeinse nederzetting in wat 
nu de provincie Oost-Vlaanderen is. Het was een kruispunt 
van heirbanen. Kenmerkend voor de Velzeekse vicus is zijn 
langgerekte vorm en open bebouwing. Naast woningen zijn 
er o.a. bedrijfsgebouwtjes, voorraadkuilen en waterputten 
terug te vinden.  

Meer informatie vinden jullie op de site http://www.pam-
velzeke.be van het provinciaal archeologisch museum.   
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Fietstocht 
 

Op zondag 3 juli 2011 fietsen we met de gezinsbond naar 
Laarne waar we de Old Horses Lodge bezoeken.  

Dit is een vzw waar verwaarloosde paarden, pony’s en ezels 

worden verzorgd. 

 

We verzamelen om 14 hr aan de Kerk van Merelbeke Centrum. 
We fietsen 25 km langs landelijke paden en rustige wegen.  

 

Na de rondleiding genieten we van een hapje en een drankje. 

Terug in Merelbeke om 17 uur. 

 
Onkosten voor verzekering en drankje 2€ 

 

Meer inlichtingen bij Daniel Baele (09/231.26.43 of 

baelebeque@hotmail.com) 

 
 

 

Nieuws in verband met de Filmcheques Kinepolis 

 

De prijzen van een filmticket is gestegen bij Kinepolis, 

hier kunnen we niets aan doen. Maar we kunnen jullie 

wel melden dat de korting op de spaarkaart  ook 

gestegen is. 

 

Op nieuwe cheques van 9€ krijgen jullie een korting 

van 2€ (de korting op de oude cheques van 8,5 € 

bedroeg 1,6€). 

 

Filmcheques zijn verkrijgbaar bij: 
 

PEETERS Joske   Schaperstraat 5 09/230.29.02 

VAN DEN BERGHE Tania Ginstdreef 42  09/232.34.48 
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Ben je 16 jaar of word je dit jaar 16? 

Ben je dol op kinderen en wil je graag iets 

bijverdienen? 

Ben je bereid een boeiende cursusdag te volgen? 

 

OF 

 

Wil mama en papa ook wel eens een avondje uit? 

Of moet je naar een vergadering? 

Maar zie je op tegen die zoektocht naar een geschikte kinderopvang? 
 

… Dan heeft de Kinderoppasdienst van de Gezinsbond voor jullie dé 

oplossing… 

 

Wil je graag meer informatie, aarzel dan niet om je vraag te richten tot 

kinderoppas@gezinsbond-merelbeke.be.  

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met jullie. 

 

Surf alvast eens naar onze vernieuwde website www.gezinsbond-

merelbeke.be   

en daar vind je onder de rubriek ‘Diensten’ al wat info terug over onze 

dienstverlening. 

 

We hopen je te mogen verwelkomen… De kinderoppasdienst 

 

 

Hundelgemsesteenweg 487 – 9820 Merelbeke 

Tel : 09 230 75 09 
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WWW 
Wist u al dat u via www.gezinsbond-
merelbeke.be sinds kort opnieuw alle 
recente informatie over de Gezinsbond 
Afdeling Merelbeke te weten kan komen? 
Neen? Dan is het hoog tijd om eens op 
de vernieuwde website van de 
Gezinsbond Afdeling Merelbeke 
www.gezinsbond-merelbeke.be te surfen. 

Ontdek er de diverse activiteiten die de plaatselijke 
Gezinsbond organiseert, foto’s van de activiteiten, het 
bestuur en de dienstverlening  van de Gezinsbond Afdeling 
Merelbeke.  
Tevens kan u er linken vinden naar het gewest en andere 
afdelingen van de Gezinsbond of hun speciale, soms 
tijdelijke acties. 
Suggesties, vragen, problemen, … omtrent de website kan u 
mailen naar webmaster@gezinsbond-merelbeke.be. 

 

Gewestelijke activiteit  GOSA 
 
Daguitstap naar Kortrijk + Doornik op dinsdag 24 mei 2011 
 
Een dagje uit met een interessant programma :  
• ’s Voormiddags : Kortrijk een bezoek aan het Nationaal 
Vlasmuseum 
• ’s Middags: een lekkere warme maaltijd 
• ‘s Namiddags: geleid bezoek aan de stad Doornik.  
• ‘s Avonds: een broodjesmaaltijd. 
Thuiskomst rond 21 uur. 
 
Voor meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten 
(rechtstreeks bj gewest)  zie onze website  
http://www.gezinsbond-merelbeke.be/Gosa20110524_reis_naar_Kortrijk_Doornik.pdf 
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Spaarkaartnieuws 
 
Opnieuw een trekking van de gewestelijke tombola!  80 
Waardebonnen werden verloot onder onze leden voor hun afnames 
tussen 1 juli en 31 december 
2010. 
 
Er waren één of meerdere 
winnende afnames bij onze 
handelaars: 
Lingerie Camille 
Pellini 
Huis Hutse 
Van Ruyskensvelde 
Ninös 

 
In Merelbeke werden volgende families met een waardebon verwend. 
Fam. Vlassenroot (€ 20)  H. Teirlinckstraat 36 
Fam. Vanwouteghem (€ 20)  Hoorndriesstraat 8 
Fam. De Somer (€ 10)  D. O. De Gruyterstraat 21 
Fam. De Pauw (€ 10)  Wilgenstraat 15 

 
Doe zo voort!  Vraag je korting op de kaart en laat regelmatig 
afnames doen.  Misschien ben je er de volgende keer bij. 
 
Let ook op voor de nationale wedstrijden.  In het 14-daagse 
bondsblad vind je daarover info.  Driemaal op een jaar kan je door 
een eenvoudige deelname op het internet leuke waardebonnen 
winnen.  Gewoon doen!  Uitkijken dus in onze ledenkrant. 
 
Niet alleen spaarders kunnen winnen.  Ook onze handelaars 
ontvangen fictieve loten bij hun omzet.  Handelaar Michou mag in het 
najaar genieten van een champagne-weekend.  Proficiat en ... 
gezondheid.  Laat het je smaken Michèle! 
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2de handsbeurs 27/03/2011 – Enkele Sfeerbeelden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Keuzes maken is soms 
moeilijk, dus eens 
uittesten is soms een 
noodzaak. 

Klein en groot bekijken de aangeboden 
koopwaar. 

Grote wagens of wagens met 
aanhangwagen zijn een noodzaak om de 
grote hoeveelheid tweedehandsmateriaal 
aan te voeren. 

Opbergdozen worden 
omgetoverd tot een  
mooie stand of 
etalagekast. 
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Meer foto’s op www.gezinsbond-merelbeke.be bezoek onze vernieuwde website 
 

Waar is de baby? 
Groot en klein komen soms handen te kort 
om alle gekochte spulletjes mee te nemen. 

Dorstige en hongerige 
bezoekers of standhouders 
konden genieten van een 
frisdrankje of biertje, een 
soepje en of een broodje.  

Eventjes uitblazen of 
alle gekochte  spulletjes 

nog eens bekijken. 

Coördinator Joske en de 
andere bestuursleden 
leiden alles in goede 
banen en houden een 
oogje in het zeil. 
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Omloop Kluisbergen 
 
Op 4 en 5 juni 2011 wandelt iedereen! 
Afstanden 6, 12 , 18 , 25 , 50 en 100 km 
Folder (met inschrijfformulier) consulteer via onze website. 
 

 
 
 
Noteer reeds in jullie agenda 
 
Optreden van de groep Arto Mundi in de zaal van de St Michielsschool 
op 01/10/2011. 
 
Gezinsbond afdeling Merelbeke organiseert. 
Arto Mundi brengt een programma van wereldmuziek gespeeld op 
etnische instrumenten 
 
 
 
 
 
Beelden van onze wijnavond 
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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 

Dit is onze nieuwe bestuursploeg … van links naar 
rechts Stefaan Catteeuw, Lut Van Avermaet, Joske 
Peeters,  Paul Coupé, Elke Achtergaele , Jan 
Cadron , Daniel Baele , Hans Vanhaesebroeck  en 
Koen Ideler 
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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/ 
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Samenstelling van het nieuwe bestuur van de afdeling Merelbeke 

FUNCTIE  NAAM  ADRES GEMEENTE  TELEFOON  

Voorzitter CADRON Jan Van Goethemstraat 
27A Merelbeke Tel. 09/230.99.97 

Ondervoorzitter COUPE Paul Zink 53 Munte Tel. 09/362.94.97 

Secretaris VANHAESEBROECK 
Hans Ginstdreef 42 Merelbeke Tel. 09/232.34.48 

Penningmeester IDELER Koen  C.Buyssestraat 2 Merelbeke Tel. 09/231.52.81 

Ledenadministratie STERCKX  Luc  Schaperstraat 5 Merelbeke Tel. 09/230.29.02 

Onthaal, 
tweedehandsbeurzen, 
filmtickets*, NMBS-
passen*, GSM-
kaarten* 

PEETERS Joske Schaperstraat 5 Merelbeke Tel. 09/230.29.02 

NMBS-passen**, 
filmtickets**, GSM-
kaarten** 

VAN DEN BERGHE 
Tania Ginstdreef 42 Merelbeke Tel. 09/232.34.48 

Grootouders COUPE Paul Zink 53 Munte Tel. 09/362.94.97 

Gezinsspaarkaart VAN AVERMAET Lut  Steenstraat 36 Lemberge Tel. 09/252.36.96 

Reductiekaarten BAELE Daniël Sportstraat 36 Merelbeke Tel. 09/231.26.43 

Kinderoppasdienst ACHTERGAELE Elke  Poelstraat 5 Merelbeke - 

Webmaster CATTEEUW Stefaan Poelstraat 5 Merelbeke - 

Bestuurslid zonder 
functie 

VANDEN BROECK 
Maria  Herfstlaan 7 Merelbeke 

Tel. 09/230.32.38 
 


