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Kortrijksesteenweg 64, Harelbeke – Brood en Banket VANHULSEN, Zandbergstr. 105, Gentsestraat 70, Harelbeke – 
GVP GELDHOF VERMEERSH, Venetiëlaan 51A, Harelbeke – WOLFCARIUS FRUIT, Gentsesteenweg 103, Harelbeke – Garage
ANDLEIE, Kortrijksestnwg 33, Harelbeke – Frank VERNOU, Algemene elektriciteit, P. Deconinckstraat 18, Ingelmunster

Lieve  mevrouwen  en mijnheren,

In 2022 bleek het toch maar weer , het kan al eens verkeren.
Maar we slaagden erin om deze zure appel te verteren.
Vanaf nu willen we ons  voluit op 2023  concentreren !

Voor de jaarovergang tooien we ons alvast in  feestelijke kleren.
En poneren dat we ons  eens ferm gaan amuseren !

Opgelet … toch best  op tijd de overdadige feestroes afzweren.
Jullie bondsbestuur wil zich namelijk engageren

Om jullie het komende jaar opnieuw  uitgebreid te animeren !
Dat doen we door ons gevarieerd programma te accentueren !

Ga het maar minutieus controleren : 
Er zit vast van alles in dat jullie kan charmeren !

Wij hopen jullie dan ook vaak te mogen contenteren
Met alle leuks en boeiends dat wij organiseren !

Tot slot willen we jullie voor 2023 nog inspireren : 
‘Gezinsgeluk en goede gezondheid ‘zijn boven alles te ambiëren !

Jullie Bondsbestuur , een team van ruim 40 enthousiaste dames en heren 

DONDERDAG 29 DECEMBER 2022 – 18.30 u – 20.00 u

LAMPIONNENWANDELING -
WINTERWANDELZOEKTOCHT !

Voor wie ? alle gezinnen, met/zonder (klein)kinderen
Extra ? leden van Gezinsbond Harelbeke-Stasegem die vooraf inschrijven krijgen per
kind < 12 jaar een lampionnetje
Startplaats ? keuze = parking St. Augustinuskerk Stasegem of Markplein Harelbeke
Onderweg ? kunnen oplossingen voor winterwandelzoektocht gevonden worden
(breng formulier mee dat je in deze Bondiger vindt)
Achteraf : voor wie er zin in heeft : een opwarmertje bij één van onze horecasponsors.
Hoe deelnemen ? GRATIS ! Vooraf inschrijven wèl noodzakelijk !
Stuur uiterlijk maandag 26 december 2022 een mail naar eddy_verkest@hotmail.com met vermelding 
van : “LAMPIONNENTOCHT HARELBEKE of LAMPIONNENTOCHT STASEGEM” + van alle deelnemers 
namen / voornamen / adres / email / gsm / aantal kids < 12 jaar / lidnummer gezinsbond” 
Opmerking : aantal lampionnen is beperkt = toekenning in volgorde van inschrijving !
Met alle mensen van goede wil samen wordt dit een hartverwarmende wandeling !



Onze sponsors : ’t BAGUETJE, Kortrijksestr. 37, Harelbeke – Slagerij ’T EILAND, Vrijheidsstr. 55, Harelbeke – GO! Basisschool TER 
GAVERS, Arendstr. 62 bis, Harelbeke – Cultuurcafé 'T PARLEMENT, Eilandstr 4, Harelbeke – Autocars-minibussen DE REISVOGEL, 
J. Duthoystraat 41, Waregem – Bakkerij WIM, Stasegemdorp 42, Stasegem – Optiek DEVRIESE, De Vlaskouter 1, Kuurne – KOPIE 
HARELBEKE, Elfde Julistraat 105, Harelbeke – CPS, Pol. Gevangenenstr 22, Harelbeke – DE TRUKENDOOS, Stasegemdorp 96, 
Stasegem – REZ CONSTRUCT, Heerbaan 76, Harelbeke – FLOREA, Kortrijksesteenweg 48, Harelbeke

LESSENREEKS VAN 11 BEURTEN 
LICHTE AEROBIC & BBB

DIT VOOR DE PRIJS VAN 10 !!!

De Gezinsbond Stasegem-Harelbeke organiseert nà de kerstvakantie terug een lessenreeks voor jong en 
minder jong, lid of geen lid.
Elke les start met een opwarming van lichte aerobic gevolgd door BBB en als afsluiter het stretchen van de 
spieren.
Kom gerust eens proberen, de eerste les is altijd gratis !!!
En breng zeker je zus, schoonzus, vriendin of een buurvrouw mee…
Wanneer ? Iedere woensdag, vanaf 11-01-2023 tot en met 29-03-2023
 STIPT om 19.45 uur tot 20.45 uur. 
 Geen les op 22-02-2023 wegens krokusvakantie.
Waar ? In de turnzaal van de Sint-Augustinusschool – Stasegemdorp 
Meebrengen ? Zeker een matje, handdoek, een flesje water. Eventueel mondmasker indien nodig volgens de 
geldende covidregels !
Kostprijs ? EERSTE LES GRATIS voor iedereen

+ verzekering: -18 jaar = 8 € / +18 jaar = 12 € 
Deze verzekering geldt voor het hele jaar 2023 !
Meer info ?  Bel Marijke :  056/21 33 40 nà 18.30 uur

+ 18 jaar
10 x 2,0 = € 20,00
10 x 3,5 = € 35,00

Lid van Gezinsbond 10 x 1,5 = € 15,00  
Geen lid 10 x 2,5 = € 25,00

- 18 jaar

ZATERDAG 14 JANURI 2023 – BIB – Eilandstraat  : 14.00 u – 15.00 u
TEKENFILMFESTIVAL 

+ PRIJSUITREIKING FEESTTEKENING BONDIGER
Wie de kersttekening aangevuld  heeft, krijgt een geschenkje !
Enige voorwaarde : aanwezig zijn op het TEKENFILMFESTIVAL !
Inschrijven : stuur een mail naar jan.deschutter@skynet.be en vermeld 
NAAM+VOORNAAM + ADRES + GEBOORTEDATUM DEELNEMER(s) – 
OOK ZEKER E-MAILADRES en GSM vermelden !

DINSDAG 07 FEBRUARI 2023 – 14.00 u CC Het SPOOR
NIEUWJAARSVIERING

met optreden ’t VIERDE KWARTAAL
Leden van GOSA worden nog persoonlijk uitgenodigd !



VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023 – 19.30 u
TSAS – Tweebruggenstraat HARELBEKE

Coverband REQUEST in CONCERT !
Afzonderlijke VIP-ruimte voor wie tussendoor wat wil chillen !

REQUEST is een coole Harelbeekse coverband rond zangeres Gwenny,
omringd door muzikanten met jarenlange ervaring. Ambiance verzekerd ! 
Van Tina Turner tot Mark Ronson. Een voorsmaakje ? www.requestlive.be

KAARTEN BESTELLEN – JUISTE WERKWIJZE :
1/ stuur een mailtje naar Marijke Zbovorski : bondshappening@gmail.com
1/ met het aantal gewenste kaarten + vermelding naam rekeninghouder die 
1/ betaling uitvoert.
2/ schrijf over : € 10 / persoon op rek. IBAN : BE30 8508 1585 8611 – 
2/ Gezinsbond Harelbeke-Stasegem – mededeling : “... x REQUEST”. De 
2/ kaarten zullen aan de ingang klaar liggen op jouw naam !

DINSDAG 14 FEBRUARI 2023 - van 19.30 u tot 21.30 u

VIER VALENTIJN MET EEN RELAXATIEMASSAGE !
Zin in een origineel en ontspannend Valentijncadeau voor SAMEN ?
Kom op dinsdag 14 februari 2023 naar de RELAXATIE-MASSAGE van 19u30 tot 21u30. 
Gaat door bij Philippe Van Enis (kinesist en osteopaat) en Marie-Anne Van Marcke(kinesiste)
Jan Breydelstraat 14 in Harelbeke.
Afsluiten doen we met een drankje en elk gezin krijgt een leuke attentie !
Kostprijs : 15,00 euro per koppel (betalen bij aanvang activiteit)
Let op : er is slechts plaats voor 4 koppels (in aparte cabines) = VOOR HEEL SNELLE BESLISSERS !

Om er bij te zijn : mail naar eddy_verkest@hotmail.com
Vermeld : relaxatiemassage + jullie naam, adres en telefoon / gsm-nummer / e-mailadres

Onze sponsors : Kapsalon D’YEUX, Ellestraat 77B, Zwevegem – DE GEUS, Leopold III plein, 71 – DECRAENE Containerverhuur, 
Bavikhoofsestraat 82, Harelbeke ‒ CHOCOLAT PLUS, Zuidstraat 17, Harelbeke ‒ Restaurant VIVIDU, Eikenstraat 90, Harelbeke -
Brood en banket BRUGGHE H. DEPREZ K., Veldrijk 26, Stasegem - VBS St-AUGUSTINUS, Stasegemdorp 32, Harelbeke - 
GILDENHOF, Marktstraat 68, Harelbeke 

ZATERDAG 25 MAART 2023 - 16.00 u- 18.30 u :
“WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS !”

Een geanimeerde wandeling voor klein en groot met allerlei opdrachtjes, hapjes en drankjes rond het thema ‘lente’.
Waar verzamelen ? Parking naast de Sint-Augustinuskerk te STASEGEM
Wie is welkom ? alle gezinnen met of zonder (klein)kinderen. Toegankelijk voor kinder- en/of rolwagens.
Activiteit ? Wandeling van max. 3 à 4 km langs de groenste plekjes van STASEGEM, doorspekt met ludieke opdrachtjes, 
hapjes en drankjes om de lente te verwelkomen !
Achteraf : We klinken op de nieuwe lente en elk gezin krijgt een leuke attentie !
Deelnameprijs : leden Gezinsbond € 4 /p.p. voor alle personen VANAF 3 JAAR / niet-leden ook welkom = € 6/ p.p.
Hoe kan je erbij zijn ? 
1/ stuur UITERLIJK zaterdag 18 maart 2023  een mailtje naar wilverfaillie@gmail.com en vermeld : 
LENTEKRIEBELS + van ALLE GEZINSLEDEN : naam/voornaam/geboortedatum/ adres / gsm/tel / + lidnummer 
Gezinsbond (indien van toepassing)” P.S. vermeld ook de kinderen < 3 jaar, die gratis deelnemen !
2/ schrijf meteen het volledige bedrag over op BE30 8508 1585  8611 / NICABEBB – GEZINSBOND 
HARELBEKE-STASEGEM en vermeld : “LENTEKRIEBELS + LIDNUMMER GEZINSBOND (indien van toepassing)”



Onze sponsors :  B-Trendy juwelier BAERT, Beversestraat 5, Harelbeke – Slagerij DEWAELE, Gentsestr 56, Harelbeke – Slagerij 
DE KLOKKEPUT, Klokkeput 1, Stasegem – BEWEGING.NET, Harelbeke – Brood en fijngebak VICTOR, Stasegemdorp 24, 
Stasegem - 't BROUWPUTJE, Markstraat 119, Harelbeke - Brasserie STACEGHEM,  Steenbrugstraat 187, Stasegem

TEKEN- EN KLEURENPLAAT VOOR KINDEREN TOT 10 JAAR
Teken binnen dit sierkader een kerstboom met geschenkjes en kleur de hele plaat in vrolijke kerstkleuren !
Deelname GRATIS !

Oplossing uiterlijk zondag 08 januari 2023 bezorgen bij CRELAN-kantoor GREPIA HARELBEKE, 
Kortrijksestraat 73 te HARELBEKE of doormailen naar jan.deschutter@skynet.be.

Deelnemers krijgen achteraf een leuk geschenkje. Zie aankondiging TEKENFILMFESTIVAL 14/01/2023 
DEELNEMER – 1 deelnemingsformulier / persoon => neem desgewenst kopieën of haal ze van onze 
website : www.gezinsbondharelbeke.be

Naam + voornaam : ……………………………………………………………………………………………………...............................................……

Geboortedatum :  . . / . . / . . . . lidnummer gezinsbond (indien van toepassing) :  . . . / . . . / . . .    

Straat + huisnummer : …………………………………………………………..……………………………………………............................................

Postcode + gemeente : ….……………………………………………………………………………………………………...........................................

GSM / e-mail  (niet vergeten !) : ….……………………………………………………………………………………………..................................


