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Woord vooraf 

In dit boekje vinden jullie informatie over wat wij 
gaan doen in de komende maanden. 
Op 1 oktober organiseren wij een optreden van de 
wereldmuziekgroep ARTO MUNDO, warm aanbevolen 
het is echt de moeite. 
We organiseren ook een geleid bezoek aan het STAM, 
een kookavond en een namiddag met sinterklaas. 
Onze nieuwe jonge bestuursleden doen ook een 
oproep naar gelijkgezinden om de jonge 
gezinnenwerking samen uit te bouwen. 
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afdeling Merelbeke  

nodigt jullie uit voor een  optreden 
van wereldmuziekgroep  

Arto Mundo 
Deze  groep 
brengt  op een 
heel originele 
en eigenzinnige 
manier muziek 
uit  
verschillende 
continenten: 
Europa, Noord- 
en Zuid-
Amerika, Azië 
en Afrika. 

Het 
programma is zeer gevarieerd aan stijlen en wordt  gebracht 
op vele etnische instrumenten. Jullie zullen zich  geen 
seconde vervelen. De drie topmuzikanten hebben  zowel 
muzikaal als vocaal heel wat te bieden. 

Plaats : St Michielsschool  Bergstraat, 34 
Merelbeke 

Wanneer zaterdag 1 oktober 2011 om 
19u30. 

Kaarten te verkrijgen door overschrijving  op 
rekening 979-962 99 24-60 (tot 28/09 kaarten 
zullen beschikbaar zijn aan kassa) of 
rechtstreeks bij de bestuursleden  
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Prijs  Voorverkoop  8 € 

Aan de ingang  10 € 

Verdere info te verkrijgen  

via telefoonnummer : 09/2323448 (na 19 uur) 
of emailadres artomundo@gezinsbond-
merelbeke.be 

 

Zie ook onze website  : http://www.gezinsbond-
merelbeke.be/ArtoMundo.html 
 

En de website van Arto Mundo: 
http://www.artomundo.net  
 

 
 
 
 

 

Hundelgemsesteenweg 487 – 9820 Merelbeke 

Tel : 09 230 75 09 
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GEZINSBOND GEWEST GENT & AFDELING DRONGEN 
 

nodigen je uit op de 
25ste gewestelijke wandeldag  
 

Drongen : “Dorp in de kijker 2011” 
 

Luchteren behoorde altijd al tot Drongen. Luchteren was zuiver 
landelijk (vooral akkerbouw) met in 1862 een klooster, een kapel en 
een woonhuis voor de priester. Later kwamen daar verspreide hoeves 
bij. In de 17de eeuw werd het landhuis De Campagne met 
landschapspark opgetrokken 
 

Baarle was eerst een afzonderlijke gemeente. Ze werd in 1805 
verdeeld over St.Martens-Latem en Drongen. In de Middeleeuwen 
omvatte Baarle vooral landbouw met verspreide hoeves. 

 

Datum : zondag 25 september 2011 
 

Start-en aankomstplaats : 
Parochiaal Centrum Oude Abdijstraat 3 

9031 Drongen 
 

Afstand              Inschrijven en vertrek 
6 km                           van 14u tot 15u 

12 km             van 13u tot 14u30 

Er is onderweg een rustplek met drankgelegenheid voorzien. Ook na de 

wandeling kan je rustig nagenieten met een hapje en een drankje. 
 

Deelnameprijs :   2,50 euro per persoon of 6 euro per gezin. 
 

Prijsuitreiking Tombola : 
Rond 18 uur – Iedere deelnemer neemt gratis deel aan de tombola met een 

fiets als hoofdprijs! 
 

Meer inlichtingen: 
Luc De Winter (09/226 55 20) en Ludwine Vanhee (09/330 32 03) 

info@gezinsbonddrongen.be 



5 

Geleid Bezoek aan het Stam op zaterdag 19/11/2011 
 

Een gids zal ons leiden door het Vast Circuit “het 
verhaal van Gent” 
 
Maximaal 20 deelnemers … het komt er dus op 
aan om snel te reserveren. 
 
Het geleid bezoek start om 15 uur  
afspraak aan de ingang Bijlokesite 
Godshuizenlaan 2B 9000 Gent 
 

Na afloop van dit geleid bezoek kan je ook de andere 
tentoonstellingen bezoeken “liber floridus, de wereld 
in een boek” (audiogids verplicht 3€) of “Edmond 
Sacré (1851-1921), de wereld van een stad” 
 

Prijs 5€ /persoon   leden van de gezinsbond  
 10€ /persoon   niet leden 
 

Reserveren door voorafbetaling op rekening  
979-962 99 24-60 met vermelding aantal 
personen en lidnummer bond indien van 
toepassing.  
De inschrijvingen worden afgesloten indien het 
aantal van 20 wordt bereikt ..(toewijzing 
gebeurt op basis van datum betaling) 
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Tickets 

 Leden Niet-

leden 

17+ € 9 € 16 

3-16 jaar € 4 € 7 

0-2 jaar gratis gratis 

 
 

Tickets zijn enkel te verkrijgen in voorverkoop. Je 
kan online inschrijven 
op http://ziezoodag.gezinsbond.be tussen 28 juni 
en 1 oktober. Let op! Wanneer we ons maximum 
aantal van 8000 deelnemers hebben bereikt 
sluiten we de voorverkoop vroegtijdig af.  

 
 
 

  



7 

Wie komt er mee PIZZA maken? 
 

Onze traditionele kookavond voor mannen gaat 

door op Vrijdag 9  december 2011 

 

Dit jaar is het thema PIZZA bereiden 

 

Met  begeleiding door  kokkin Monique. 

  

Waar: Kwenenboszaal in de St.-Elooistraat 

achter de St Hendrikskapel 

 

Om er een mooie avond passend af te ronden 

nodigen we jullie  partner uit om  

tegen 22.00 u.om al dat lekkers (hopelijk) mee 

te komen proeven;..... 

 

en de Bondsafdeling trakteert met een drankje!! 

 

Inschrijven : tel.: 09 362 94 97   

 

mail: paul.coupe1@telenet.be   
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D E    S I N T    N O D I G T    U I T . 
. 

op Woensdag 30 november 
 van 14.00 tot 17.00 u. 

 
De kinderen van de Gezinsbond worden samen met 

hun ouder(s) of grootouder(s) verwacht  
in 't Kwenenboszaaltje,in de  

St.-Elooistr.,achter de St Hendrikskapel.  
 
 

De sint  deelt daar aan de kinderen zijn 
geschenken uit 

 
 

De volwassenen worden vergast op een koffietafel! 
 

Bijdrage per Kind 2 € (voor de Bondsleden) 
                          4 € (voor niet-bondsleden.) 

 
Inschrijven tot 25 nov. :  tel.:09 362 94 97 of  

via mail : paul.coupe1@telenet.be 
 

We maken er een gezellige Bondsnamiddag van!!          
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  GEZINSBOND   GOSA 

Gewest Gent 

UITNODIGING 
 

 

GEWESTELIJKE GROOTOUDERS- EN SENIORENNAMIDDAG 

G O S A 

donderdag 06 oktober 2011 

 
 

Plaats:  Zaal Begonia, Pintestraat 29, De Pinte 

 

Wij nodigen u graag uit op de jaarlijkse grootouders- en seniorennamiddag. Het is een traditie van het 

Gewest Gent, die reeds meer dan 40 jaar bestaat. 

Wij vergasten u op een interessant en stijlvol programma. 

 

PROGRAMMA 

 

Vanaf 13.45 u.: Verwelkoming met koffie of thee. 

14.10 u.: Welkomstwoordje door Roland De Smet, voorzitter Gosa Gewest Gent. 

14.15 u.: Gastspreker 

 

EEN LEVEN LANG GEZOND 

door Professor Dr. HENDRIK CAMMU, gynaecoloog 

 

Hendrik Cammu is een hoogleraar en gynaecoloog, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis van 

de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een klinisch onderzoeker met een aantal belangrijke artikels in 

wetenschappelijke tijdschriften. Hij schrijft ook voor De Tijd en Eos, want hij vindt het nuttig de 

medische wetenschappen te populariseren. 

 

15.15 u.:  optreden van het muzikaal duo ALPENFEVER 

 

15.50 u.: Koffie of thee met koffiekoeken. 

16.20 u.: Tweede optreden van het duo ALPENFEVER. 

17.00 u.: Tombola met talrijke en waardevolle prijzen. 

 

Deelnameprijs:  leden Gezinsbond/Gosa: 15 €. 

 niet-leden: 20 €. 

Te storten op rek.nr. BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond Gewest Gent, Limburgstraat 80, 9000 

Gent, met vermelding van het aantal personen en (voor leden) lidnummer Gezinsbond. 

Inschrijven en betalen vóór 02 oktober 2011 a.u.b. 

Inschrijven kan: 

- in het gewestelijk secretariaat, Limburgstraat 80, 9000 Gent. 
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Beelden  bezoek provinciaal Archeologisch 

museum Velzeke 
 

 

 

  

Iedereen luistert geboeid naar 
de uitleg van de gids over wat 
zich in een ver verleden in onze 
streek heeft afgespeeld en over 
wat daarvan teruggevonden 
werd. 
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Brieven aan jonge grootouders 
 
Ouders met een baby van vier 
maanden krijgen bij de gewone 
‘Brieven aan jonge ouders: Ik word 4 
maanden' twee exemplaren van de 
‘Brief aan jonge grootouders'. Een 
geschenk voor hun eigen ouders. In 
deze Brief lezen grootouders meer over 
hun rol als partner in de opvoeding van 
hun kleinkinderen. 
De uitgave van de ‘Brief aan jonge 
grootouders' sluit aan bij de 
kernopdracht van de Gezinsbond: 
namelijk gezinnen in alle levensfasen 
ondersteunen en informeren. 
 

 

 

 

 

Brieven aan jonge ouders 
 
 

 

Ben je in blijde verwachting van je eerste kapoentje… 
Of ken je vrienden, collega’s en/of familie met een 1ste spruit 
op komst … 
 
 
En heb je onze maandelijkse uitgave van ‘Brieven aan 
Jonge Ouders’  nog niet ontvangen ? 
… stuur dan als de bliksem een mailtje naar 
kinderoppas@gezinsbond-merelbeke.be 
 
 
En we bezorgen jou met plezier dit boeiende tijdschrift, 
boordevol informatie en praktische tips. 
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zoveel verder dan alleen!” 

 

Beste leden,  

 

Graag even jullie aandacht voor deze warme oproep. 

Onze Dienst Jonge Gezinnen is op zoek naar 

enthousiaste en innovatieve creatievelingen, 

sportievelingen en andere lievelingen die graag deel 

willen uitmaken van een jong en verfrissend team.  

 

Voel jij je geroepen om hetzij als losse medewerker, 

hetzij als actief lid, zowel voor als achter de schermen  

bij de Dienst Jonge Gezinnen mee te werken, dan 

willen wij dat heel graag van je horen. 

 

Op 18 oktober 2011  om 20u15 organiseren wij 

vrijblijvend in het Sint-Hendrikszaaltje achter de 

kwenenboskerk, Sint-Elooistraat een info-avond 

waarop jullie bijkomende inlichtingen kunnen krijgen 

over het hoe, wat, wanneer, … en waarop wij zullen 

trachten een antwoord te bieden op al jullie vragen, 

bedenkingen , enz. 

 

Graag tegen 14 oktober 2011 een mailtje naar 

kinderoppas@gezinsbond-merelbeke.be of jullie erbij 

kunnen/willen zijn. 

Wij ontvangen jullie alvast 

met open armen want samen 

staan we sterker – creatiever – 

en zoveel verder dan alleen! 
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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. 

 

 

 

 

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 

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 

  

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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GEZINSBOND september  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 

 
*: deze handelaars bevinden zich op grondgebied Gentbrugge 
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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/ 

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 
 

 

 

Cadron , Daniel Baele , Hans Vanhaesebroeck  en 

Koen Ideler 
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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 

 


