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Geef
darmkanker
geen kans!

Zondag 20 januari 2019

TOAST LITERAIR
met Lize Spit

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.

PrikBond
Nieuwsbrief - Voorjaar 2019 - Afdeling Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Een boeiende lezing door dr Colemont

9u: ontbijt
10u: prijsuitreiking
Junior Journalist wedstrijd
10.15u: lezing
Oratorium, Ursulineninstituut, Bosstraat 9, 2861 OLVW
Inschrijven via:

olv-waver.gezinsbond.be
chris.vandenbroeck54@gmail.com
015 75 70 86
bibliotheek@skw.be

cafetaria Huyze De Pauw

Inkom: € 5
Inschrijven:
kvlvolvwaver@gmail.com
info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48

Digitaal ontmaagd

Verantwoordelijke uitgever: Gezinsbond OLVW, Vinkenhofstraat 49, 2861 OLVW

Verantwoordelijke uitgever: Davidsfonds OLVW, Leemstraat 140a, 2861 OLVW

© Keke Keukelaar

Dinsdag 29 januari 2019 - 20u

6u

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

GARAGE
VERKOOP
9u - 1

Voordelen
in de buurt

15 juni 2019

www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen

SKW
2860 VW
OL
1
6
28

Tot uw dienst
© Photo News

SUI, Bosstraat 9, 2861 OLVW

Over bloemetjes, bijtjes en dicpics
Met je pubers over seks praten: niet simpel. Doet de gedachte aan gênante gesprekken het
schaamrood naar je wangen stijgen? Ben je bang om je bloot te geven en is sexting ver van
je bed? Sarah zet je via concrete situaties en praktische tips een heel eind verder en helpt je
korte metten maken met taboes.

VU: Gezinsbond OLVW, Vinkenhofstraat 49, 2861 OLVW

Deelname: € 5
Info en inschrijvingen
info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48
marc.van.engeland@telenet.be of 0476 56 37 45

Info: garage@gezinsbond-olvw.be
Inschrijven: olv-waver.gezinsbond.be

V.U. Gezinsbond OLVW, Vinkenhofstraat 49, 2861 OLVW

Donderdag 21 februari 2019 - 20u

- 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
Toast Literair met Lize Spit
Geef darmkanker geen kans door dr. Colemont
Digitaal ontmaagd door Sarah van Gysegem
Creanamiddag
Tweedehandsbeurs
Paaseieren rapen
Meer lezingen
Kookdemo
Workshop armband maken
Voorjaarswandeling
Garageverkoop
olv-waver.gezinsbond.be
www.facebook.com/GezinsbondOLVW
info@gezinsbond-olvw.be

Zondag 24 februari 2019
Tweedehandsbeurs

Voor jou in petto

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

JANUARI
Zondag 20 januari 2019
Toast Literair met Lize Spit

Uur:
13u tot 15.30u
Plaats: refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
gratis voor kopers
Inschrijven: Kandidaat verkopers kunnen lijsten afhalen
vanaf 8/02 bij Kristel op dinsdag en vrijdag
tussen 17u en 20u
(0472 34 95 12 of kristel_wilms@skynet.be,
Vossenberglei 19, OLVW).

i.s.m. Davidsfonds OLVW, Bibliotheek Leyland, vzw Wintertuin
Naar aanleiding van Toast Literair belicht auteur Lize Spit de
wording van haar debuutroman ‘Het Smelt’ en antwoordt ze
openhartig op vragen van de aanwezigen. Naast deze lezing
omvat Toast Literair ook een ontbijt en de prijsuitreiking van
de Junior Journalist wedstrijd.
Uur:
9u ontbijt - 10u prijsuitreiking - 10.15u lezing
Plaats: Oratorium, SUI, Bosstraat 9
Prijs:
€ 8 p.p. ontbijt - € 5 lezing (-12j: € 4)
Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Dinsdag 29 januari 2019
Geef darmkanker geen kans door dr. Colemont

Een boeiende uiteenzetting door dr. Colemont, met een lach en
een traan, die slechts één doel voor ogen heeft: minder leed door
darmkanker, méér gezonde levensjaren!
Uur:
20u
Plaats: cafetaria Huyze De Pauw, Leemstraat, OLVW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Maandag 22 april 2019
Paaseieren rapen
De paashaas is er weer klaar voor! Hij komt helpen zoeken
naar de paaseitjes in het kloosterbos. Alle kindjes tot 12 jaar
zijn welkom. Wie heeft het eerst de 3 juiste eitjes gevonden?
Uur:
10.30u
Plaats: Kloosterbos - verzamelen Vinkenhofstraat 43
Prijs:
€ 2 per kind. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij tina.vanderauwera@telenet.be of
015 31 60 67.

Met je pubers over seks praten: niet simpel. Doet de gedachte
aan gênante gesprekken het schaamrood naar je wangen
stijgen? Ben je bang om je bloot te geven en is sexting ver van
je bed? Sarah Van Gysegem (auteur van “Typish Tieners” en
“Digitaal ontmaagd”) zet je via concrete situaties en praktische tips een heel eind verder en helpt je korte metten maken
met taboes. Zo kan je met een gerust hart je tieners hun weg
laten zoeken op het pad van liefde en seks. In real life én
digitaal.
Uur:
20u
Plaats: SUI, Bosstraat 9
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Wat is de betekenis van de scheiding voor de grootouders en
de kleinkinderen? Hoe kunnen grootouders hun kleinkinderen ondersteunen in deze situatie? Wat zegt de wet omtrent
de omgang tussen grootouders en kleinkind? En waar kan je
terecht als er problemen zijn?
Uur:
20u
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Zaterdag 23 februari 2019
Creanamiddag

Dinsdag 23 april 2019
Opa en oma zonder stress
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Grootouder zijn is een geweldig privilege, maar het brengt
soms ook onverwachte uitdagingen met zich mee. Want hoe
vind je een goede balans tussen mee opvoeden en lekker
verwennen? Hoe geef je aan waar je grenzen liggen? Wat als
de opvang van je kleinkinderen wat te vermoeiend wordt? En
vooral: hoe word je de oma of opa die je altijd al had willen
zijn? Aan de hand van herkenbare verhalen van andere opa’s
en oma’s leer je je rol als grootouder zelf vorm te geven, zodat
je er nog meer van kunt genieten. Want één ding is zeker: oma
of opa zijn is fantastisch!

Ben je tussen 5 en 12 jaar oud? Ben je een creatieveling, wil
je een toffe namiddag doorbrengen met een ruime keuze aan
aangepaste knutselactiviteiten... Gezinsbond OLVW zorgt voor
een keitof creafestijn! (aparte begeleiding voor onze 5-jarigen,
zij knutselen allen samen aan 1 tafel)
Uur:
14u - 16.30u
Plaats: refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
€ 6 per kind, niet-leden € 10 per kind
Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Gwenny - 015 76 09 97 of
gwennyblonde@gmail.com

Woensdag 24 april 2019
Buitenspeeldag
Gemeente SKW

Ook dit jaar gaan wij weer knutselen met het jonge volk tijdens de buitenspeeldag! Kom tussen 13.30 u en 16.30 u naar
het binnenplein van het gemeentehuis voor een namiddag
speelplezier. www.buitenspeeldag.be
Uur:
13.30u - 16.30u
Plaats: Binnenplein gemeentehuis
Prijs:
gratis

MEI
Dinsdag 7 mei 2019
Eén groente, veel mogelijkheden

Dinsdag 7 mei of donderdag 9 mei 2019
Workshop armband maken

We herkennen het allemaal: je koopt een pompoen die je niet
volledig nodig hebt voor het recept, een bloemkool is toch
veel te groot voor jou alleen, de courgetteoogst is dit jaar
goed gelukt of wil je gewoon ook wel eens iets anders klaarmaken met die vertrouwde kool. Hoe kunnen we seizoensgroenten verwerken tot verschillende heerlijke gerechtjes?
In deze kookles zetten we twee groenten van het seizoen
centraal en verwerken we deze in verschillende gerechtjes. Zo
maak je bijvoorbeeld met pompoen een heerlijke soep, een
wafeltje of een smakelijke chili.

We maken een Anido of Gembana-armband met kleine kraaltjes
zoals honeycombs, khéops, toupies, o-beads, gemduo’s, kleine
rocailles... en gebruiken daarvoor 2 peyotenaalden. Goeie ogen of
bril zijn dus noodzakelijk. Geen ervaring vereist.
Uur:
19u
Plaats: Molenlei 4a
Prijs:
€ 15 à € 20 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Gwenny - 015 76 09 97 of
gwennyblonde@gmail.com
Minimum aantal inschrijvingen: 4

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

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

FEBRUARI

i.s.m. Ouderraad SUI

i.s.m. Bibliotheek Leyland

APRIL
i.s.m. KVLV OLVW

Donderdag 21 februari 2019
Sarah Van Gysegem: Digitaal ontmaagd.
Over bloemetjes, bijtjes en dickpics

Dinsdag 26 februari 2019
Mijn kleinkind woont in 2 huizen

KINDEROPPASDIENST
Vanaf 1 januari wijzigen de tarieven van de kinderoppasdienst. Per begonnen uur betaal je dan € 5, minimumtarief is € 10 en een overnachting kost € 25. Als sociale
organisatie blijven we gaan voor een tarief dat zowel
voor de gezinnen als voor de oppassers aanvaardbaar is.
www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/kinderoppasdienst/
Paginas/kinderoppasdienst-meer-info.aspx
Vraag je oppas tijdig aan bij Gwenny:
gwennyblonde@gmail.com of 0473 84 54 14

Zondag 12 mei 2018
Voorjaarswandeling: het klimaat verandert, ook
in onze buurt
i.s.m. Natuurpunt SKW

Tijdens deze klimaatwandeling maak je kennis met de bijzondere biodiversiteit in de regio en vertellen we meer over
klimaat en klimaatverandering. Naast boeiende verhalen over
klimaat inspireren we elkaar ook over wat we zelf kunnen
doen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen. De
wandeling duurt 2 uur. Het klimaatverhaal wordt ondersteund met een heerlijk proevertje én een kleine attentie voor
alle mama’s ter gelegenheid van moederdag.
Kom te voet of met de fiets naar de Gasthuisbossen; dat is
beter voor het klimaat!
Uur:
10u - 12u
Plaats: Gasthuisbossen, Berlaarbaan 297
Prijs:
€ 2,5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Zaterdag 18 mei 2019
Boekbaby’s: babybabbels - Liesbet Slegers - grime
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Babybabbels is een ontmoetingsmoment voor prille ouders en
hun kindje. Het is niet altijd evident, zo’n kersverse baby in huis.
Elke prille ouder zit wel eens met vragen of twijfels. Pakken we
het allemaal wel goed aan? Hoe doen anderen het eigenlijk? Een
babbel met collega-ouders kan uitkomst brengen!
De kindjes kunnen tegelijkertijd luisteren en kijken naar Liesbet
Slegers die vertelt en tekent en ze kunnen mooi geschminkt naar
huis.
Uur:
10u - 12u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Gratis voor de kindjes
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

JUNI
Zaterdag 15 juni 2019
Garageverkoop
Heb je nog spulletjes op zolder of in de kelder waar je wel
vanaf wil? Op zaterdag 15 juni kan je je garagepoort openzetten en de kopers komen naar je toe. Ben je inwoner van SKW
(2860 & 2861) en doe je mee? Motiveer ook je buren.
Wij maken reclame en sturen zo de kopers jouw kant op.
Wie zijn garage niet openzet kan tussen 9 u en 16 u gaan
snuisteren in de garages van anderen. Je tikt waarschijnlijk
iets leuks op de kop.

Uur:
9u - 16u
Vertrek: SKW & OLVW
Prijs:
gratis voor kopers
verkopers: € 8 (€ 4 leden Gezinsbond)
Info:
bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
Inschrijven: via het formulier op de website

