Gezinsbond OLVW & Ouderraad SUI
presenteren

Praktisch
Je wil meedoen aan een bepaalde activiteit? Schrijf je in bij de verantwoordelijke en betaal vooraf bij dat
bestuurslid of op rekening van Gezinsbond OLVW: BE87 9730 1531 2694.
LET OP! Je inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs.

LUK DEWULF

Ik kies voor mijn

TALENT

Lezing

Dinsdag 16 oktober 2018 - 19.30u
SUI, Bosstraat 9, 2861 O.-L.-V.-Waver

Winkelen met Bondsvoordeel doe je bij:
Filip Willems bvba - Papierhandel - Molenstraat 1
De Bloemenloods - Bloemen en planten - Berlaarbaan 384
Kleding De Preter - Kleding - Dorp 23
Belmans - Alles voor uw tuin - Mechelsesteenweg 52
De Groof - Schoenen - Lemanstraat 45-47
Katinka - Lingerie - Lemanstraat 44
Mabeluch - Naaigerief - Lemanstraat 64
Malotte Two - Dameskleding - Lemanstraat 62
Optiek Katelijne - Optiek - Lemanstraat 3

Tot uw dienst

Inkom: € 5
VU: Gezinsbond OLVW, Vinkenhofstraat 49, 2861 OLVW

Nieuwsbrief - Najaar 2018 - Afdeling Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Voordelen
in de buurt

www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen

Info en inschrijvingen
info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48
marc.van.engeland@telenet.be of 0476 56 37 45

PrikBond

- Tina Vanderauwera, Vossenberglei 27, 015 31 60 67, tina.vanderauwera@telenet.be
-> voorzitter, gsm-kaarten, filmtickets, NMBS-passen
- Isabelle Fossé, Vinkenhofstraat 49, 0471 10 68 58, info@gezinsbond-olvw.be
-> secretaris, kortingskaarten
- Gwenny Blondé, Molenlei 4A, 015 76 09 97, gwennyblonde@gmail.com -> kinderoppasdienst
- Isabelle Bouquet, Boekweitlaan 18, 015 76 02 04, isabelle_bouquet@hotmail.com -> spaarafgevaardigde
- Agna Verhertbruggen, Mechelbaan 30, 015 76 19 39, erik-agna@skynet.be -> penningmeester
- Kristel Wilms, Vossenberglei 19, 0472 34 95 12, kristel_wilms@skynet.be -> tweedehandsbeurs
- Inge De Beukelaere, Leemstraat 79, 0499 42 26 56, ingedebeuckelaere@gmail.com -> onthaal
- Maria Hendrickx, Wavervelden 58, 015 75 57 01, mariahendrickx14@hotmail.com
- Hilde Janssens, Berlaarbaan 414 B bus 2, 0473 55 03 38, janssenshilde@hotmail.com
- Liesje Van Damme, Boekweitlaan 24, 015 75 21 77, liesjevandamme@telenet.be
- Marleen Vekemans, Torekensvelden 46, 0475 96 57 14, vekemans_marleen@hotmail.com

Voor jou in petto
Verschillende voordrachten
Tweedshandsbeurs
Lezing: Ik kies voor mijn talent
Najaarscrea
Halloweenwandeling
Kookdemo/voordracht: Gezond snoepen
Sinterklaasfeest
Kadobeurs
Nieuwjaarszingen

www.gezinsbond-olvw.be
www.facebook.com/GezinsbondOLVW
info@gezinsbond-olvw.be

Voor jou in petto
SEPTEMBER
Zaterdag 8 september 2018
Bushcraft: vuurtechnieken

i.s.m. Bibliotheek Leyland

Elektriciteit is één van de snelst gestegen facturen van het huishouden. Je verbruik zit verspreid over tientallen toestellen, die
soms ook sluimerend blijven verbruiken. Een slanke elektriciteitsfactuur is kwestie van de slokkoppen te kennen en aan te pakken,
maar ook de kleintjes naar waarde te schatten, want vele
kleintjes...Met de tips van de energieconsulent kan je zonder
comfortverlies je factuur bedwingen. Je leert hoe je factuur in
elkaar zit en welke ingrepen echt resultaat geven. En een goed
contract bij een betrouwbare leverancier is de kers op de taart.
Geen reden om nog geld weg te gooien eens je de bomen in het
elektrisch bos ontwaart.

Uur:
19u - 21u
Plaats: verzamelen aan Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Uur:
13.30u - 15.30u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij
Isabelle - OLVW
015 76&12
48 of SUI
Gezinsbond
Ouderraad
info@gezinsbond-olvw.be
presenteren
of bij Marc - 015 31 51 46 of
marc.van.engeland@sintkatelijnewaver.be

LUK DEWULF
Ik kies voor mijn

TALENT

OKTOBER
Zondag 7 oktober 2018
Tweedehandsbeurs

Voor kinderen vanaf het 3de leerjaar hebben we weer een
leuk creafestijn in herfstsfeer in elkaar gestoken. Een hele
namiddag gaan we samen knippen, plakken, schilderen,...

Welkom aan alle (klein)kinderen en hun (groot)ouders.

Uur:
13.30u - 15.30u
Plaats: refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
€ 6 per kind, niet-leden € 12 per kind
Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Gwenny - 015 76 09 97 of
gwennyblonde@gmail.com

info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48

Uur:
19.30u - 21.30u
Plaats: SUI, Bosstraat 9
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
of bij Marc - 0476 56 37 45 of
marc.van.engeland@telenet.be

Uur:
hele dag
Plaats: Heizel en Brussel
Info en tickets: www.gezinsbond.be/gezinsdag

Internet en andere media spelen een grote rol in het leven van
kinderen en jongeren. Grootouders hebben heel wat vragen
over dingen als schermtijd, gamen, privacy, sociale media...
Vanuit een positieve kijk op nieuwe media kunnen grootouders hun kleinkinderen hierin begeleiden. Zo beleef je dit
samen met je kleinkinderen!

Het is niet altijd evident, zo’n nieuwe baby is huis. Vraag jij je
ook wel eens af hoe anderen dat doen? Twijfel jij ook soms of
je het allemaal wel goed aanpakt? Een babbel met collegaouders kan raad brengen!
We brengen een kleine groep jonge ouders en hun baby’tjes
samen voor een toffe babbel in een gezellige sfeer.

i.s.m. Bibliotheek Leyland

Uur:
9.30u - 11.30u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
of bij Marc - 015 31 51 46 of
marc.van.engeland@sintkatelijnewaver.be

Woensdag 31 oktober 2018
Halloweenwandeling
i.s.m. Huyze De Pauw

Op woensdag 31 oktober 2017 vanaf 18u maken we een sfeervolle wandeling in Halloweensfeer met soep, chocomelk, een
koekje, een griezelverhaal,...
Uur:
18u - verzamelen om 17.45u
Vertrek: Cafetaria Huyze De Pauw
Prijs:
€ 1 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

NOVEMBER
Dinsdag 6 november 2018
Kopen, de klok rond
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Het internet is één grote winkel. Je kunt er tal van producten
kopen: cd’s, boeken, schoenen, kleding... De e-commerce zit
duidelijk in de lift. Toch zijn er nog consumenten die wat huiverig staan om via het internet een bestelling te plaatsen en
te betalen. Je krijgt informatie over je rechten als consument,
waar je moet op letten en wat de wettelijke richtlijnen zijn bij
een aankoop online.
Uur:
9.30u - 11.30u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
of bij Marc - 015 31 51 46 of
marc.van.engeland@sintkatelijnewaver.be

Donderdag 25 oktober 2018
Babybabbels

i.s.m. Ouderraad SUI

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst
toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te
spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie
Inkom: € 5
en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder
Info en is
inschrijvingen
sterk in zijn. Want tenslotte
niemand perfect.”

Beleef samen met de Gezinsbond en Ketnet een nostalgische
dag met optredens, leuke meet en greets, animatie en
bezoeken aan o.a. Mini-Europa, het Atomium en Brussel.

Maandag 22 oktober 2018
Met de kleinkinderen online

16 oktober
DinsdagDinsdag
16 oktober
2018 2018 - 19.30u
SUI, Bosstraat 9, 2861 O.-L.-V.-Waver
Lezing: Ik kies voor mijn talent door Luk Dewulf
NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN!

Uur:
13u - 15.30u
Plaats: refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
gratis voor kopers
Inschrijven: Kandidaat verkopers kunnen lijsten afhalen
vanaf 14/09 bij Kristel op dinsdag en vrijdag
tussen 17u en 20u
(0472 34 95 12 of kristel_wilms@skynet.be,
Vossenberglei 19, OLVW).

Lezing

VU: Gezinsbond OLVW, Vinkenhofstraat 49, 2861 OLVW

Ben je op zoek naar toffe kinderkledij (0 tot 16 jaar), een kinderfiets, kinderwagen, speel- goed of babyspulletjes aan een
democratisch prijsje? Of heb je kinderspullen (in goede staat),
speelgoed,... te koop?
Dan kan je die aan de door jou vastgestelde prijs door ons
laten verkopen.

Zondag 21 oktober 2018
De grote familiedag

Breng een doos mee om alle werkjes in mee te nemen.

Donderdag 13 september 2018
Tegen de stroom(factuur) op

Ben je tussen 12 en 15 jaar en wil je leren vuur maken zonder
aansteker of lucifer? Dan is ‘bushcraft’ iets voor jou. Tijdens
de ‘initiatie vuurtechnieken’ leer je met succes vuur maken.
En als dat gelukt is, maken we een kopje thee en bakken er
een broodje bij.

Zaterdag 20 oktober 2018
Najaarscrea

Donderdag 15 november 2018
Gezond snoepen, zoet of hartig?
Een hongertje tussendoor verslaan we snel met een hap die
op ons pad komt. Dikwijls ongezond en van minderwaardige
kwaliteit, met weinig voedingsstoffen. We zijn vergeten dat er
ook veel lekkere, waardevolle tussendoortjes zijn. Welke zijn
dit? En, kunnen we echt gezond(-er) snoepen?
Uur:
19.30u - 21.30u
Plaats: Vinkenhofstraat 49
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

i.s.m. Bibliotheek Leyland

Uur:
13.30u - 15.30u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
of bij Marc - 015 31 51 46 of
marc.van.engeland@sintkatelijnewaver.be

DECEMBER
Zondag 2 december 2018
Sinterklaasfeest

i.s.m. gemeente SKW, OCMW, ACOM, Sint Vincentius
Voor we de Sint ontvangen eten we eerst ons buikje rond met
een gezond ontbijt om 9u.
Er is animatie voorzien voor de kinderen, terwijl de ouders
gezellig bijbabbelen. Rond 11u ontvangen we al zingend de
Sint en zijn pieten.
Alle kindjes tot 12 jaar ontvangen een cadeautje.
Uur:
9u - 13u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 per kind tot 12 jaar - ouders broers en zussen
en ouders ontbijten gratis.
Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
Vermeld het aantal personen en de leeftijd
van de kinderen.

Zondag 9 december 2018
Kadobeurs
De 4de editie van de Kadobeurs gaat weer door in de Cryptezaal.
Kom gezellig shoppen en vind je unieke cadeautje voor onder de
kerstboom!
Uur:
Plaats:
Prijs:
Stand:

13u - 180u
Cryptezaal, Bosstraat
inkom gratis
bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Maandag 31 december 2018
Nieuwjaarszingen
Alle nieuwjaarszangers die bij ons (aan het Raadhuis) een
stempelkaart ophalen en vol weer inleveren, verdienen een
extra cadeautje. Alle uitleg en de stempelkaart vind je binnenkort ook op de website.
Uur:
Vertrek:
Prijs:
Info:

9u - 13u
dorp OLVW
gratis
bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

