
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!

- 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
Belmans - Alles voor uw tuin - Mechelsesteenweg 52 - SKW
De Groof - Schoenen - Lemanstraat 45-47 - SKW
Katinka - Lingerie - Lemanstraat 44 - 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 

Onze afdeling zoekt een coördinator voor de oppasdienst

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.

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Interesse om onze ploeg te versterken? 
Laat ons weten wat jouw talent is via 

info@gezinsbond-olvw.be.

Tweedehandsbeurs
Een babbel tussen jou en je kind
Strijkparelnamiddag
Halloweenwandeling
Najaarscrea
Sinterklaasfeest

Heb je even nood aan een momentje voor jezelf in je 
soms drukke leven? Onze kinderoppasdienst is er voor 
jou! Onze oppassers staan klaar om je kroost op te 
vangen in hun vertrouwde omgeving.

Plaats je aanvraag via www.kinderoppasdienst.be 
of vraag meer info aan Gwenny en geniet van jouw 
zen-momentje. kod@gezinsbond-olvw.be of 
0473 84 54 14
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Activiteiten

OKTOBER

Maandag 11 oktober 2021
Een babbel tussen jou en je kind
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Kinderen hebben een eigen denk-, gevoel- en beleefwereld. 
Luisteren naar kinderen is daarom bijzonder interessant en 
waardevol. Maar dit vraagt van volwassenen enkele specifie-
ke vaardigheden. Welke vaardigheden moet je in de vingers 
krijgen? Hoe kom je te weten welke thema’s je kind bezig-
houden? En wat als hun vragen een impact hebben op het 
reilen en zeilen thuis?

Voor ouders met lagere schoolkinderen
Met begeleider van het VCOK

Uur: 20u tot 22u
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, SKW. 
Prijs: € 5 p.p.
Inschrijven: online via 
sint-katelijne-waver.bibliotheek.be/activiteiten of bij 
Isabelle - info@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48

DECEMBER
Zondag 3 oktober 2021
Tweedehandsbeurs

Ben je op zoek naar to� e 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 (na controle) 
geschonken worden t.v.v. kwetsbare gezinnen.

Ter gelegenheid van onze 100ste verjaardag 
verwelkomen we iedereen met een zoetje en een natje!

Uur: 13u tot 15.30u
Plaats: re� er van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs: gratis voor kopers
Inschrijven: Kandidaat verkopers kunnen lijsten afhalen
vanaf 15/09 bij Isabelle na afspraak:
2dehands@gezinsbond-olvw.be of 015 76 12 48.

Vanaf 20 december 2021 
Verspreid jouw warme wandelwensen

Ga op pad. Haal een frisse neus en post wandel-
wensen tijdens je tocht of hang jouw warme wens in de 
kerstboom op het dorpsplein. Wij bezorgen je een leuk 
kaartje dat je hiervoor kan gebruiken.

WAN∙DEL∙WENS (de; meervoud: wandelwensen)
Een kaartje met een wens of compliment dat tijdens een 
wandeling in de brievenbus van iemand uit jouw buurt 
wordt gepost.

WANDELWENSEN
ga op stap en verspreid
warmte in jouw buurt!

POST

#BLIJFSPORTEN #WANDELWENSEN

VERSPREID JOUW 
WARME WANDELWENSEN!
WAN∙DEL∙WENS (de; meervoud: wandelwensen)

Een kaartje met een wens of compliment dat tijdens een wandeling in de 
brievenbus van iemand uit jouw buurt wordt gepost.

STAP 1 
Kleur, schilder of versier de figuren naar hartenlust of maak gebruik van de 
wenskaart.

STAP 2 
Schrijf een mooi complimentje of wens op de achterkant van het kaartje! 
Hier alvast twee voorbeeldjes: 
• Wij vinden jouw huis het mooist versierd van heel de straat! 

Dankjewel voor zoveel gezelligheid.
• Je kent me niet, maar mag ik je in 2021 heel veel geluk toewensen! 

Warme groeten!

STAP 3 
Maak een wandeling in jouw buurt, post de kaartjes en deel jouw 
wensen.

TIPS:
• Bezorg ook eens een wandelwens bij onbekenden.
• Ga op zoek naar het mooist versierde huis.
• Zet … stappen om iemand een complimentje te geven.
• Maak eens een vollemaanwandeling (op 30 december).
• Post jouw wens bij het 1ste, 2de, 3de, … huis met een rendier, slee, ster, … 

in de tuin.

Meer inspiratie en extra beweegtips voor de kerstvakantie vind je op: 
www.sport.vlaanderen/wandelwensen

NOVEMBER
Zaterdag 27 november 2021
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. 

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

Woensdag 27 oktober 2021 
Strijkparelnamiddag
i.s.m. Bibliotheek Leyland

Met strijkparels kan je oneindig veel leuke dingen maken. We 
hebben heel wat to� e 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.  

Uur: Sessie 1 start om 13.30u, sessie 2 start om 15.30u. 
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, SKW. 
Prijs: gratis. 
Inschrijven:
sint-katelijne-waver.bibliotheek.be/activiteiten.

Omwille van Covid-19 en eventuele maatregelen genomen door overheid en/of gemeente, moeten we mogelijk een activiteit 
aanpassen of annuleren. Kijk dit best even na 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!

Zondag 31 oktober 2021
Halloweenwandeling

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

Uur: 18u - verzamelen om 17.45u in de re� er van 
Wavo
Plaats: Wavo, Vinkenhofstraat 43, OLVW
Prijs: gratis
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of 
info@gezinsbond-olvw.be

FLESSENPOST
Heb jij een wens voor de toekomst? Een wens voor 

gezinnen, voor kinderen, voor ouders of grootouders,...? 

Schrijf jouw wens op het flessenpostkaartje en bezorg 

het ons tijdens de tweedehandsbeurs of steek het 

kaartje in de bus bij Isabelle, Vinkenhofstraat 49. 

Zondag 5 december 2021 
Sinterklaasfeest
i.s.m. gemeente SKW, OCMW SKW, ACOM & Sint-Vincentius

We verwelkomen alle kindjes en hun ouders met een 
lekker ontbijt. Er is animatie voorzien voor de kinderen, 
terwijl de ouders gezellig bijbabbelen. Alle kindjes tot 12 
jaar ontvangen een cadeautje van de Sint.

Uur: 9u - 13u
Plaats: re� er Dijkstein, Maanhoeveweg, SKW
Prijs: € 5 per kind tot 12j - ouders, broers en zussen 
ontbijten gratis. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: vanaf november via het formulier op de 
website of bij Isabelle (info@gezinsbond-olvw.be of 
015 76 12 48)
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