


Voorzitter Pattyn - Decoster Lieven en Ann, Vuilputstraat 69, 051/48 50 57 

Erevoorzitter Tallieu - Lambrecht Geert en Marleen, Potentestraat 3, 051/48 77 55 

Ondervoorzitter Lambert - Vervaeke Eddy en Ann, Randweg 2, 051/48 93 11 

Secretariaat Vandeweghe - Glaude Lieven en Christine, Schietspoelstraat 18, 051/40 96 77 

Penningmeester Donck - Tallieu Gregory en Lisa, Parkietstraat 8, Emelgem, 0470/21 74  78 

Gezinssport Vandeweghe - Glaude Lieven en Christine, Schietspoelstraat 18, 051/40 96 77 

Kinderoppasdienst Verkinderen - Taillieu Pascal en Ann, Bosakkerstraat 1, 051/40 81 95 

Dienst sparen Cochuyt - Demuynck Peter en Heidi, Valkenhof 3, 051/48 61 23 

                             Coussens - Ide  Erna, Ter Borchtlaan 12, 0495/23 63 91 

Lijnkaarten, treinpassen en bioscoopcheques Deconynck - Vander Velpen Marc en Els, 

Regentiestraat 12, els.vandervelpen@proximus.be 

Webmaster Igodt - Verdonck Kris en Kristien, Vuilputstraat 38, 051/24 21 61 

Bondsecho Noppe – Van Vooren Gio en Katrien, Steenovenstraat 49, 051/67 01 39 

Watergewenning/zwemmen 

 Devlamynck – Desmet Stijn en Liselotte, Tuinwijk 90, 0468/28 44 45 en 0476/75 13 91 

 Donck - Tallieu Gregory en Lisa, Parkietstraat 8, Emelgem, 0470/21 74  78 

 Noppe - Van Vooren Gio en  Katrien, Steenovenstraat 49, 051/67 01 39 

Bekaert - Vande Vyvere Bart en Anja, Kasteelstraat 3, Ardooie, 051/40 57 83 

Buyse Dries, Slabancestraat 2, 0473/53 65 22 

Cuvelier – Verdru Jasper en Nele, Astridlaan 8, 0474/40 11 75 

Decaluwe – Vandenbussche Christophe en Charlotte, Biezaardhof 26, 0478/73 75 43 

Degroote - Pattyn Rodric en Emma, Gezellelaan 6, 0476/68 55 04 en 0475/08 71 63  

Devolder - Demey Guido en Katrien, Nieuwstraat 6, 051/48 71 60 en 0498/37 03 44 

Devolder-Heyndrickx Wim en Marijke, Kapellestraat 104, 051/48 73 53 

Devoldere - Kindt Peter en Vera, Gentstraat 128, 051/48 78 41 

Lisabeth - Ide Kürt en Patricia, Tieltstraat 20, 051/48 58 20 

Schietgat - Rosseel John en Katty, Thienpontlaan 12, 051/48 70 63 

Taillieu - Delmotte Frida, Elbestraat 24, 051/62 85 94 

Van Vooren - Buyse Kathelijne, Marialoopsteenweg 82, 051/40 31 49 

Van Vooren - Werbrouck Jan en Ulriche, Karel Van Manderstr. 58, 

0485/70 91 09 en 0474 79 43 74 

Vande Vyvere - Devlaemynck Philippe en Noëla, Veldstraat 102, 051/48 86 76 

Vandenbussche - Vande Sompele Erry en Els, J. de Beerstraat 21, 051/48 74 06 

Vanhaesebroeck - Van Nieuwenhuyse Bert en An-Sofie, Rijselstraat 35, 0479/25 88 29 

Vanhee - Debouver Patrick en Bea, Barnumstraat 54, 051/72 53 98 

Verheye - Callewaert Thierry en Ann, Gentstraat 186, 051/48 64 24 

Verkinderen – Plovier Gerard en Frida, Oostrozebekestraat 94, 051/48 84 70 

Vervaeke – Vandermersch Marcel en Magda, Oostrozebekestraat 96, 051/48 90 66 

 

ADRESSENLIJST 



Beste Bondsgezin, 
 

Vooreerst wil ik u namens onze bestuursploeg 
van harte een gezond en voorspoedig 2023 wensen! 
Laat het een jaar worden waarin we vreugde en 
geluk zoeken in dagelijkse kleine en eenvoudige 
momenten: een vrolijke goeiedag van een buur, 
collega of toevallige passant, een koddige uitspraak 
van uw jongste spruit, een gezellige babbel met 
vrienden, een zonnig karweitje in de tuin, een goed 
boek, een deugddoende wandeling of fietsuitstap, … 
Dit zijn de dingen die ons het glas halfvol in plaats 
van halfleeg laten zien in deze soms verwarrende en onzekere tijden. 
Graag willen wij u ook van harte danken voor uw nieuw of hernieuwd 
lidmaatschap van onze Gezinsbondafdeling. Wij zouden het fijn vinden om u 
dit jaar bij een van onze komende activiteiten te mogen ontmoeten. 

Onze welgemeende dank gaat eveneens uit naar de vele gezinsvriendelijke 
handelaars in onze gemeente bij wie u met uw lidkaart/spaarkaart terecht 
kunt. Door uw aankopen bij hen wint u in 1 jaar het dubbele van uw lidgeld of 
zelfs meer terug ! Bekijk dus goed de lijst van de Meulebeekse handelaars in 
deze Bondsecho vooraleer u gaat winkelen. Vergeet daarbij ook niet de vele 
kortingbonnen in uw nieuwe bonnenboekje, want zij bieden u bij uw 
aankopen een extra korting op die het spaarbedrag op uw spaarkaart mooi 
laat aandikken. 

Onze dynamische bestuursploeg staat opnieuw, vrijwillig en enthousiast, 
klaar om uw gezin een spetterend bondsjaar te bieden. En het grote feest dat 
wij op het einde van de zomer organiseren t.g.v. 100 jaar Gezinsbond 
Meulebeke wordt gegarandeerd de kers op de taart ! Wij houden u tijdig op de  
hoogte.  
 
Met hartelijke Bondsgroet namens het bestuursteam, 
Geert Tallieu, erevoorzitter 

VOORWOORD 











Woensdag 17 mei vanaf 18.00 uur in zaal 
Deevehof, Bonestraat 24 

Leden: 2 euro / Niet-Leden: 3 euro 

Een avond waar er gezellig een of 
meerdere gezelschapsspelletjes gespeeld 
kunnen worden. Wij zorgen voor de 
spelletjes, jullie voor het gezelschap. 

Gezelschapsspellenavond 







Aan alle grootouders, aan alle senioren: een voorspoedig 2023! 

Het GOSA regionaal bestuur heeft naar het nieuwe jaar toe voor jullie weer 
een hele reeks “doe– en ontmoetingskansen” voorbereid. Je komt er toch ook 
eens op af… DOEN in 2023. Het is gezond, leerrijk en gezellig. 

Bowlen 
In bowling Joyken, Hille 75 te Zwevezele met start om 
14.30 uur. Telkens horen daar 2 spelletjes en een drankje 
bij. Betaling ter plaatse. 
Telkens op dinsdag: 28 februari, 28 maart en 25 april. 

Bezoek aan MuDel 
We ontdekken in dit Museum Deinze en Leiestreek 
(Lucien Matthyslaan 3, Deinze) de Latemse 
schilders, volkscultuur en archeologisch verleden. 
Even napraten bij een koffie of drank naar keuze. Er is een rondleiding met 
gids op dinsdag 21 maart om 14.30 uur. 

Bedrijfsbezoek aan Roularta 
Dit bedrijfsbezoek (Meiboomlaan 33, Roeselare) start met een 
bedrijfsfilm. Vervolgens worden we rondgeleid in de drukkerij en 
sluiten we af met een drankje en een drukwerkpakketje. 
Vrijdag 21 april (groep 1 om 9.30 uur en groep 2 om 14.30 uur) 

Jaarlijkse fietsweek in Reigersnest 
In 2023 gaat deze fietsweek door van vrijdag 23 tot 30 
juni. Je kan er deelnemen aan leuke tochten en 
ontspannende activiteiten. 

Aandacht 
Meer info en inschrijving kan je vinden 

• op de website van Gezinsbond Meulebeke: meulebeke.gezinsbond.be/

activiteiten; 

• bij André Dekeukeleire: andre.dekeukeleire@telenet.be (0475/36 85 01); 

• bij Marcel Vervaeke (0478 37 40 54). 

Grootouders– en 

Senioren Actie 



Fietsen in 2023 met “Fietsclub Ter Deeve” 

De ritten, telkens op donderdag, starten om 14.00 uur aan Ter Deeve. De ritten 
zijn tussen de 35 en 40 kilometer. Deelnemen kost 2 euro voor begeleiding, 
volgauto en verzekering. Het wordt geapprecieerd als je een fluohesje draagt. 

Datum Bestemming Tussenstop 

16 maart Oostrozebeke Vrij Polen 

30 maart Hulste De Rijstpekker 

13 april Ardooie De Groene Dreve 

27 april Wakken Mandelvijver 

11 mei Izegem ‘t Schroefke 

8 juni Schuiferskapelle ‘t een en ‘t ander 

29 juni Daguitstap  

6 juli Lichtervelde De Bossneppe 

13 juli Sneukelroute i.s.m. SAR 

20 juli Izegem ‘t Stil Ende 

3 augustus Zulte ‘t Kapelhuis 

17 augustus Kanegem De Naelde 

31 augustus Meulebeke + maaltijd Ter Borcht 

14 september Sint-Eloois-Vijve Port de Vive 

28 september Wingene Vierwegen 

12 oktober Kuurne Leiemeers 

26 oktober Verrassingsrit  

Bij ‘slecht weer’ wordt de rit verplaatst naar de 
week erop. 



Op zoek naar wat meer lichaamsbeweging of een gezonde ontspanning? Dan 
is aansluiten bij de badmintonclub van de Gezinsbond Meulebeke voor u de 
ideale oplossing. 

In onze club wordt meestal dubbel gespeeld met wisselende partners en vaak 
andere tegenstanders. We zijn vooral een recreatieve sportclub, waar 
iedereen welkom is. Kom je alleen? Dan is er altijd wel iemand om samen mee 
de tegenpartij te verslaan. Een drietal keer per jaar wordt een heus tornooi 
gespeeld. 

Onze badmintonclub is alleen voor leden van de Gezinsbond en ouder dan 16 
jaar. Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken op dinsdagavond om 20.00 
uur. 

Elke dinsdagavond, telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Sportcentrum 
Ter Borcht 

Lidgeld 
Het lidgeld voor de badmintonclub tot eind augustus bedraagt 35 euro. Een 

tweede persoon uit hetzelfde gezin betaalt 25 euro. 

Inschrijven kan via de website van de Gezinsbond Meulebeke: 
meulebeke.gezinsbond.be/activiteiten 

Verantwoordelijken 
• Emmelien Vasbinder, emmelienvasbinder@gmail.com 

• Nancy Vervaeke, vervaeke.nancy@telenet.be 

• Ulriche Werbrouck, ulriche.werbrouck@hotmail.com 

• Bea Debouver, bea.debouver@gmail.com 

Badmintonclub Gezinsbond Meulebeke 



Beste gebruikers van de lidkaart/spaarkaart 

SPAAR EN WIN 2022 
De trekking van de winnende loten heeft in december plaats gevonden.  De 
winnaars krijgen een brief en het winnend bedrag zal onmiddellijk op hun 
online rekening geplaatst worden. 

Bonnentombola afdeling Meulebeke 2023 
Van januari tot eind april gaat de Bonnentombola door in onze afdeling 
Meulebeke. Gebruik een bon uit het bonnenboekje 2023, krijg dubbele korting 
en WIN. 
Begin MEI komen alle bonnen in een trommel en worden er 50 winnaars 
getrokken die 25 euro winnen. 

Spaar korting met je lidkaart 
Wanneer je een aankoop doet bij een van onze partners, betaal je het 
volledige bedrag en wordt de korting automatisch op je lidkaart toegekend.  
Hoe meer je je lidkaart gebruikt, hoe meer korting je dus spaart. 
Zodra je 5 euro of meer hebt gespaard, kan je dit spaartegoed per schijf van 5 
euro gebruiken om nieuwe aankopen te betalen of korting te krijgen. 
Je doet dus een ‘afname’.  

Bedankt Gemeentebestuur 
Het bonnenboekje 2023 is tot stand gekomen mede dankzij de steun van het 
Gemeentebestuur die de gezinsvriendelijke handelaars van Meulebeke blijft 
ondersteunen. 

Neem bij al uw aankopen de lidkaart/spaarkaart en het 
bonnenboekje mee! 
Leg bij iedere aankoop uw spaarkaart op de toonbank en vraag uw korting. Zo 
bent u zeker van de gegeven korting en je herinnert de handelaar eraan dat de 

leden van de Gezinsbond voor hem een enorm voordeel kunnen betekenen! 
De bon uit het bonnenboekje geeft je een dubbele korting op je spaarkaart. 

De lidkaart: 

Ze brengt hopen geld op! 





Een service voor alle leden van de Gezinsbond! 

Wil je goedkoop een filmpje meepikken of iemand een fijn geschenk aanbieden? 

 

Wil je goedkoper reizen met bus en tram? 
10% korting op de spaarkaart 
Elektronische lijnkaart te gebruiken met de witte scanner op bus 
en tram. De elektronische lijnkaarten biedt de Gezinsbond nu 
ook aan voor € 17,00 met 10% korting ( € 1,70 korting op de 

spaarkaart ). 

Deze zaken kunnen aangekocht worden bij Marc Deconynck en Els 
Vandervelpen, Regentiestraat 12, 8760 Meulebeke 
(els.vandervelpen@proximus.be) 
Gelieve vooraf de bestellingen steeds via mail door te geven om geen 
onnodige verplaatsingen te moeten maken. 

Jezelf of iemand anders eens tracteren op een Cityscoop 
Roeselare? 
Je koopt een ticket van 10 euro en krijgt 1,30 euro op je spaar-
kaart. 

Dubbele kortingsbonnen in ‘De Bond’ 

Dubbele kortingbonnen voor de nationale 
partners zoals JBC, Torfs, Standaard 
Boekhandel, Renault, Vayamundo, ... zitten 
niet meer in het Bonnenboekje 2023. In het 
ledentijdschrift 'De Bond' van 25 januari 
2023 zal er een flyer zitten waarin deze 
partners vermeld worden met een bon. Hou 
'De Bond' van 25 januari dus in de gaten, 
want hij brengt geld op. 



Kortingskaarten NMBS 
Voor gezinnen met drie of meer kinderen 

Met deze kaart heb je korting op individuele treintickets van de NMBS. 

Kortingskaart aanvragen 

• Alle kinderen die in jouw gezin geboren 
werden (ook indien overleden) tellen mee. 
Kinderen met een beperking van minimaal 66 
procent tellen dubbel. 

• Kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis 
met een begeleider (tot vier kinderen per 
begeleider). Meer dan vier kinderen of niet 

begeleid hebben een korting van 50 procent. Alleenstaande kinderen 
jonger dan 12 jaar reizen gratis op vertoon van de kortingskaart voor 
grote gezinnen. 

Wat heb je voor deze aanvraag 
nodig? 

• Formulier gezinssamenstelling, 
gelegaliseerd door de dienst bevolking 
van jouw gemeente 

• Voor kinderen van 18 tot 25 jaar een 
attest van de kinderbijslagkas 

• 6 euro administratiekosten per gezin 
Meer info: https://www.gezinsbond.be/
Ledenvoordelen/Paginas/Reglement-kortingskaarten.aspx 

Opgelet 

Je dient de ‘kortingskaart groot gezin’ op elk moment te kunnen voorleggen, 
zowel aan het loket als tijdens de treinreis. Je kan dus niet van deze korting 
genieten op vertoon van enkel je lidkaart van de Gezinsbond. 

Verkooppunt Gezinsbond Meulebeke 

Lieven Vandeweghe, Schietspoelstraat 18, 8760 Meulebeke 
051/40 96 77, vandeweghe.lieven@telenet.be 

 



Kinderoppasdienst 

Een babysit bij de Gezinsbond Meulebeke regel je volledig digitaal met de 

webtoepassing — www.gezinsbond.be — log in met je gebruikersnaam en 

wachtwoord. 

 Eerste aanvraag? Neem best contact op met de verantwoordelijke 

 Heb je nog geen profiel => “Geen gebruikersprofiel?” 

 Gegevens van je gezin invullen of wijzigen => “Gezin & Lidmaatschap” 

 Registratie kinderoppastoepassing => “Kinderoppas” 

 Bij een aanvraag heb je credits nodig => “mijn credits” 

 Iedere aanvraag = 1 credit (ter vervanging van oude prestatiebriefje en 
bevat onder andere de verzekering) 

 Vraag een babysit aan => “nieuwe aanvraag” 

 Vanuit de afdeling Meulebeke vragen wij om steeds de babysit zelf op te 
halen en veilig terug thuis te brengen. 

 Als een babysit gereageerd heeft, krijg je een mail en is dit zichtbaar in 
het systeem. 

Bij problemen kan je nog steeds terecht bij:  
Verkinderen-Taillieu Pascal en Ann, Bosakkerstraat 1, 051/40 81 95, 
ann.taillieu@telenet.be 
 

 Uurtarief: 5 euro (Minimumtarief: 10 euro) 

 Overnachting (van 22.00 u. tot 08.00 u.): 25 euro (+5 euro per uur voor de 
prestaties voor 22.00 u. en na 08.00 u.) 

 Per oppasbeurt heb je een digitale credit nodig. Credits koop je online en 
je betaalt 10 euro voor 5 oppasbeurten. 



1.   LIN’EL lingerie : Veldstraat 2 

2.   Breiboetiek Marielijne: Plettinckplaats 3 

3.   Optiek ELLEN: Pittemstraat 7 

4.   ESSO Devriese, pompstation: Tieltstraat 132 

5.  ’t Hoeveke, voeding: Marialoopplaats 40 

6.   Drankencentrale Demeulenaere: Gentstraat 209 

7.   Perladonna: Kasteelstraat 34 

8.  Lotte: traiteur en visspecialiteiten: Oostrozebekestraat 84  

9. Zwembad Ter Borcht: Ingelmunstersteenweg 11 

10. Leon Sagaert n.v.: Oostrozebekestraat 115 

11. Cacaoté: Steenovenstraat 83 

12. Bèrefriet: Oostrozebekestraat 147 

13. Slagerij Ann & Andy: Vijverdamstraat 14 

14. Kaashandel Lieven: Gentstraat 142 

15. Slagerij Rik en Marleen: Kasteelstraat 49  

16. Plaque & Muselet: Ooigemstraat 12 

17. ’t Broodmandje: Tieltstraat 20  

18. Bloemenatelier ’t Bloemblaadje: Oostrozebekestraat 224 

19. EMEX Interior: Pittemstraat 71 

20. Hoevewinkel “bij Delmotjes”: Oude Pittemstraat 58   

21. Lian Decoratiebedrijf: Ambachtenlaan 1 

22. Schoonheidsstudio Beauty Florence: Godhuisstraat 9 

23. Melanie’s Fashion: Brugsesteenweg 73 Nieuw adres ! 

24. Boudoir Lingerie: Veldstraat 25 

25. Tearoom en kruidenierszaak ‘t Kapelhuis: Kapellestraat 171 

26. ’t Hof Ter Velde, Floral Design: Bruggestraat 81 A 

27. Rani Flowers & Soul: Kerkstraat 8-10 

28. Huis Hoedt-Demey, Statiestraat 50 

29. Prêt à manger, Karel van Manderstraat 52a 

30. Hair & Beauty, Veronique Sagaert, Paanderstraat 25b 

31. Optibo, Goethalsplaats 5 

32. Ondergoed Els, Markt 18 

33. Anna Bella Art, Karel van Manderstraat 10 

34. Els Vandervelpen, Regentiestraat 12,  bioscooptickets en 
lijnkaarten, els.vandervelpen@proximus.be 
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