
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.
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- 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, vekemansmarleen1@gmail.com
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Tot uw dienst

olv-waver.gezinsbond.be

www.facebook.com/GezinsbondOLVW

info@gezinsbond-olvw.be

Voor jou in petto

Ik ben meer dan mijn kassaticket
Ontdek je talent
Tweedehandsbeurs
Halloweenwandeling
Lastige mensen... en hoe ze te overleven
Najaarscrea
Sinterklaasfeest

Winkelen met Bondsvoordeel doe je bij:
Filip Willems bvba - Papierhandel - Molenstraat 1 - OLVW
De Bloemenloods - Bloemen en planten - Berlaarbaan 384 - 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

www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen

Voordelen 
in de buurt

Praktisch

Jij koppelt de ‘baby’
aan de ‘sitter’

olv-waver.gezinsbond.be

Gezocht: Kinderoppascoördinator voor afdeling OLVW
Zin in een nieuw avontuur? Ben je een vlotte babbelaar en gemotiveerde matchma-
ker? Dan kan jij, als vrijwilliger, onze kinderoppasdienst versterken.  Je leert jonge 
gezinnen en jongeren uit je buurt kennen en gidst hen -digitaal- naar elkaar toe.

Jij bent een één-uit-de-duizendpoot die
• ouders en kinderoppasser aan elkaar voorstelt

• handig is met moderne communicatiemiddelen

• babysitters begeleidt en voor hen vorming organiseert

• ouders geruststelt met voldoende informatie

Interesse? Meer info? 

info@gezinsbond-olvw.be  of  tel. 0473 84 54 14

Win je lidgeld terug! Maak een leuke foto van je aankoop bij één van de handelaars die spaarkorting geeft en 
deel hem via Instagram met #kortingmetgezinsbond + de naam van de handelszaak. 
Meer info, kijk op: ledenvoordelen.gezinsbond.be



Voor jou in petto

SEPTEMBER

Woensdag 2 oktober 2019 
Ontdek je talent
i.s.m. Buitengewoon Coaching & Bibliotheek Leyland

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat 
niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over 
elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die 
maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je 
talenten krijg je energie.
Kinderen, maar soms ook volwassenen, zijn zich vaak niet 
bewust van hun talent. Inez van Buitengewoon Coaching gaat 
tijdens een individuele sessie van 30 min. mee op zoek naar 
jouw talenten.

OKTOBER

Zondag 6 oktober 2019
Tweedehandsbeurs

Ben je op zoek naar toffe kinderkledij (0 tot 16 jaar), een kin-
derfiets, 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. 
Indien gewenst kunnen onverkochte spullen geschonken 
worden t.v.v. kwetsbare gezinnen.

We verwelkomen iedereen met een zoetje en een natje!

Dinsdag 12 november 2019 
Lastige mensen... en hoe ze te overleven
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Is het een lezing? Is het stand-up? Zelf noemt hij het een 
prikkelpresentatie: Erik Burke stelt op zijn heel eigen 
manier enkele notoire lastigaards voor. Personages uit 
theater of media die we helaas ook in het dagelijkse leven 
tegen ‘t lijf kunnen lopen. Bazige bullebakken, negatieve 
neuroten, pretentieuze paljassen, stroeve snuiters of ronduit 
agressieve apen... Hoe kan je met glans kwetsend gedrag 
overleven in opvallend onverdraagzame tijden? Je komt het 
te weten in een unieke presentatie, die gelukkig niet over jou 
gaat! 
Erik Burke studeerde af als laureaat Toneelspeelkunst aan de 
Studio Herman Teirlinck. Tot zijn bekendste tv-werk behoort 
onder andere de rol van agent Geert in “Wittekerke” of de kale 
openbare aanklager in “Deman”. 

Zaterdag 23 november 2019
Najaarscrea

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

Woensdag 18 september 2019
Ik ben meer dan mijn kassaticket
i.s.m. Rikolto (Vredeseilanden) & Bibliotheek Leyland

Hoe maken we van seizoensgebonden en lokaal eten de 
makkelijkste keuze voor alle inwoners van Katelijne en Waver? 
Gaan we collectief de seizoenskalender vanbuiten blokken? Of zijn 
er minder tijdvretende manieren? Wat kan écht helpen wanneer 
we ons een weg door de winkel banen? Om die vraag te 
beantwoorden, hebben we ook jouw hulp nodig.

Een opvallender positionering? Een label? Meer informatie? 
Kooktips bij de producten? Wat is er (on)mogelijk?

Winkelen doen we allemaal. Jouw expertise komt dus zeker van 
pas. Die ervaring bundelen we met die van winkeldirecteurs van 
supermarkten/winkels uit onze gemeente en een aantal andere 
experten terzake.

Dit atelier is een informele, laagdrempelige en inspirerende avond 
voor “gewone” consumenten die in interactie gaan met een 
centrale tafel van een aantal gasten: iemand van een lokale super-
markt, een restauranthouder en een expert in duurzame voeding.

Uur: 19u - 22.30u
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, SKW
Prijs: gratis
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of 
        info@gezinsbond-olvw.be

Uur: 14u - 16.15u
Plaats: Refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs: € 6 per kind (niet-leden € 10/kind)
 Graag vooraf te betalen.
Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Inschrijven: bij Gwenny - 015 76 09 97 of 
        gwennyblonde@gmail.com

Uur: 20u
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, SKW
Prijs: € 5 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of 
        info@gezinsbond-olvw.be

Uur: tussen 14u - 17u
 Bij inschrijving krijg je jouw sessie (uur) 
 toegewezen. (bij grote interesse ook 9 oktober)
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, SKW
Prijs: € 15 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of 
        info@gezinsbond-olvw.be

DECEMBER
Zondag 1 december 2019 
Sinterklaasfeest
i.s.m. gemeente SKW, OCMW SKW, 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: refter Dijkstein, Maanhoeveweg, SKW
Prijs: € 5 per kind tot 12j - ouders, broers en zussen 
 ontbijten gratis. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of 
        info@gezinsbond-olvw.be
        Vermeld het aantal personen en de 
        geboortedata van de kinderen.

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

NOVEMBER

#tweedehands
metglans

iedereen heeft
T     LENT

Uur: 18u - verzamelen om 17.45u in de cafetaria van
 Huyze De Pauw
Plaats: Huyze De Pauw, Leemstraat 11a
Prijs: gratis
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of 
        info@gezinsbond-olvw.be

Woord, beeld en muziek 
over liefde en gemis

Met een inleiding door Caroline 
Meerschaert en gezongen door Mira

‘Verre van Weg’ is een reis langs 
muzikaal erfgoed van onze planeet.  
We  (her)ontdekken een schat aan 
liedjes die tonen hoezeer wij  
muzikaal uiting willen geven aan de 
liefde voor wie er niet meer is.

16 oktober - 20.15u - CC De Mol - Lier
28 november - 20.15u - CC Mechelen

www.gezinsbond.be/verrevanweg

Gezinsdag Bobbejaanland

Zaterdag 21 september 2019

Inkom: 
€ 18,50 voor leden (ipv € 37 en € 32), 
< 1m gratis

Parking: 
€ 4 (ipv € 8)

Meer info en inschrijven op:
www.gezinsbond.be/gewest/turn-
hout

Welke activiteit wil je 
hier graag zien?

Laat het ons weten via 
info@gezinsbond-olvw.be

Donderdag 31 oktober 2019
Halloweenwandeling
i.s.m. Huyze De Pauw

Op donderdag 31 oktober vanaf 18u maken we een sfeervolle 
wandeling in Halloweensfeer met soep, chocomelk, een 
koekje, een griezelverhaal,...

OP ZOEK NAAR RODE NEUZEN?
KOOP ZE BIJ ONS!


