
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.

Wil je graag deelnemen aan een activiteit, maar is de deelnameprijs een te grote hap uit het budget? 
Contacteer Isabelle via info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48. Samen vinden we zeker een oplossing!
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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, 015 76 12 48, info@gezinsbond-olvw.be
   -> secretaris, kortingskaarten, tweedehandsbeurs (2dehands@gezinsbond-olvw.be)
- Gwenny Blondé, Molenlei 4A, 015 76 09 97, kod@gezinsbond-olvw.be -> kinderoppasdienst
- Isabelle Bouquet, Boekweitlaan 18, 015 76 02 04, isabelle_bouquet@hotmail.com 
  -> spaarafgevaardigde, tweedehandsbeurs
- Agna Verhertbruggen, Mechelbaan 30, 015 76 19 39, erik-agna@skynet.be -> penningmeester
- 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

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

olv-waver.gezinsbond.be

www.facebook.com/GezinsbondOLVW

info@gezinsbond-olvw.be

Gezocht: Kinderoppascoördinator voor afdeling OLVW 
Zin in een nieuw avontuur? Ben je een vlotte babbelaar en gemotiveerde match-
maker? Dan kan jij, al s 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.

lnteresse? Meer info? 

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

olv-waver .gezinsbond.be GGeezziinnssbboonndd  
Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
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Onze afdeling zoekt een coördinator voor de oppasdienst

GELUK

We wensen jou - en hen die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar
geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig met elkaar!

Een klein gelukske voor jou,
voor een nieuw jaar 

vol mooie perspectieven!

Voordelen in de buurt

Praktisch

Als coördinator van de kinderoppasdienst fungeer jij 
als spil tussen de gezinnen die een babysit zoeken 
en de babysitters zelf. Zowel naar deze gezinnen als 
naar de kinderoppassers toe neem je bepaalde taken 
op. Verder maak je als bestuurslid deel uit van onze 
afdelingsploeg. 

• Je houdt een kennismakingsgesprek met 
nieuwe gezinnen die een babysitter vragen.

• Je kan de aanvragen van gezinnen opvolgen 
via de webtoepassing     
www.kinderoppasdienst.be.

• Je kan geschikte oppassers koppelen aan 
het profiel van een gezin.

• Jij bent het aanspreekpunt bij problemen of 
klachten.

Doe je dit liever niet alleen? Geen probleem, deze 
taak kan ook in duo opgenomen worden.

Geïnteresseerd om onze vrijwilligersploeg te 
versterken als kinderoppascoördinator, of nood aan 
meer info?
Versterk je graag onze ploeg, maar liever niet als 
oppascoördinator? Dat kan ook!

Neem vrijblijvend contact op: 
kod@gezinsbond-olvw.be of 0473 84 54 14.

3 redenen om te gaan kijken 
•	 op	maat:	van	geboorte	over	kleuter,	tiener	tot	kleinkind
•	 geselecteerd	en	geschreven	voor	jouw	gezin
•	 altijd	en	overal	toegankelijk

Een	nieuw	platform	met	info,	weetjes	en	advies		
voor	alle	gezinnen.	

Ontdek
goedgezind.be

NIEUW

groeit met je meeSurf naar www.goedgezind.be



Voor jou in petto

JANUARI

Creapakket voor kinderen van 5 tot 12 jaar

Voor kinderen tussen 5 en 12 jaar hebben we een leuk crea-
pakket samengesteld. Reserveer je pakket tussen 25 januari 
en 6 februari 2021 via de website en haal het af vanaf 10 
februari na afspraak. Bijdrage: € 5/pakket voor leden, 
niet-leden betalen € 8/pakket.
Wie voor 28 februari 2021 een foto van zijn/haar knutselwerk 
doorstuurt, wordt beloond met een kleine attentie.
Alle ingestuurde foto’s worden tentoongesteld op onze 
Facebookpagina.

MEI
Tot woensdag 6 januari 2021
Zoektocht naar Rudolf
i.s.m. Ferm OLVW

De instructies en het plan kan je terugvinden en downloaden 
op olv-waver.gezinsbond.be.

Deze wandeling van 3,9 km is voorzien voor kinderen, maar 
geschikt voor alle leeftijden. Deelname is gratis.

3 mooie prijzen worden verloot onder alle inzendingen.
Trekking op 10 januari 2021.

Zondag 2 mei 2021
Tweedehandsbeurs

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. 

We ontvangen je, coronaproof,  tussen 13u en 15.30u in de 
Parochiezaal, Leemstraat, OLVW. Inkom gratis.

Kandidaat verkopers kunnen, vanaf 16 april 2021 en na 
afspraak, een lijst afhalen bij Isabelle (2dehands@gezins-
bond-olvw.be of 015 76 12 48). 
Prijs voor lijst van 30 items: € 5, leden € 3.
Indien gewenst en na controle door de organisatie kunnen 
onverkochte spullen geschonken worden t.v.v. kwetsbare 
gezinnen.

#tweedehands
metglans

Zondag 20 juni 2021
Garageverkoop

Heb je nog spulletjes op zolder of in de kelder waar je wel 
vanaf wil? Op zondag 20 juni 2021 kan je je garagepoort open-
zetten 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 9u en 16u gaan 
snuisteren in de garages van anderen. Je tikt waarschijnlijk 
iets leuks op de kop.

Inschrijven kan vanaf 15 mei 2021 via het formulier op de 
website.
Verkopers betalen € 8 (€ 4 leden Gezinsbond).

FEBRUARI

APRIL

1 - 18 april 2021 
Zoektocht naar de Paashaas

Ga tussen 1 en 18 april op zoek naar de Paashazen die zich 
verstopt hebben in Waver. Meld je voor 1 april aan via de website 
en ontvang de tips. Heb je ze allemaal gevonden? Dan verdien je 
een paasei! Deze activiteit is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. 
Deelname is gratis, maar aanmelden wel noodzakelijk via 
olv-waver.gezinsbond.be.

JUNI

Woensdag 14 april 2021 
Strijkparelnamiddag
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Met strijkparels kan je oneindig veel leuke dingen maken. We heb-
ben heel wat toffe patronen en kleurtjes klaarliggen. We gaan er in 
2 sessies van 1,5u mee aan de slag, samen met kinderen tussen 
6 en 12 jaar.  Sessie 1 start om 13.30u, sessie 2 start om 15.30u. 
Afspraak in Gloc, Daliastraat 35, 2860 SKW. Deelname is gratis. 
Inschrijven via sint-katelijne-waver.bibliotheek.be/activiteiten.

Donderdag 1 april 2021 
ONZE AFDELING IS JARIG!

Op 5/12/1920 nodigt Hubert Denis, kassier van de koolmijnen in Beringen, een achttal huisvaders uit. Diezelfde avond was de 
eerste afdeling van de organisatie die vandaag “Gezinsbond” genoemd wordt, een feit. 

Op 1 april 1921 werd onze afdeling boven de doopvont gehouden. We bestaan dus 100 jaar!

Hou je brievenbus in het oog...

groeit met je mee

Schrijf je in om het Magazine 
voor Grootouders te ontvangen via 
www.goedgezind.be/grootouders

of tel. 02-507 88 88

Schrijf je nu in en ontvang het gratis 
magazine voor grootouders

De Gezinsbond pakt uit met een gratis 
magazine boordevol boeiende en 
herkenbare verhalen, speciaal voor 
grootouders met een groot hart voor hun 
kleinkinderen.

Het magazine verschijnt driemaandelijks en 
is gratis voor leden van de Gezinsbond.

NIEUW 
magazine 

voor 
grootouders

Omwille van Covid-19 en eventuele maatregelen genomen door overheid en/of gemeente, moeten we mogelijk een activiteit 
annuleren. Om na te gaan of een activiteit echt wel doorgaat, kijk je best even op olv-waver.gezinsbond.be/activiteiten.

Wil je graag deelnemen aan een activiteit, maar is de deelnameprijs een te grote hap uit het budget? 
Contacteer Isabelle via info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48. Samen vinden we zeker een oplossing!


