
Uitjes met gelijkgezinden

Nieuwe mensen leren kennen, ervaringen delen, 

rondneuzen op tweedehandsbeurzen, wandelen, 

knutselen, feesten… Wie doet dat niet graag?

• De Gezinsbond is er voor alle lee�ijden,

dus ook voor grootouders. Zo zijn er

speciale grootouder-kleinkindreizen,

bijzondere lezingen en nog veel meer.

• Wil je graag actief meewerken als vrijwilliger

van de Gezinsbond? Contacteer ons

dan via gezinsbond.be/vrijwilliger

Samen 
op stap

Activiteiten 
in jouw 
buurt.

groeit met je mee

Er eens op uit zonder kinderen

Maar wél met een gerust hart. In de wetenschap 

dat er goed voor jouw kind(eren) wordt gezorgd. 

Daarom zorgen wij al jaren voor betaalbare en 

betrouwbare babysitters, voor al onze leden.

• Goed verzekerd: een bescherming voor jouw 
kind(eren), de oppas en materiële zaken.

• Onze plaatselijke vrijwilliger coördineert 
alles feilloos. Hij kent de babysitters

en is jouw aanspreekpunt.

• Je betaalt een vast uurtarief: € 4.

• De coördinatoren en de babysitters krijgen 

regelmatig extra opleidingen en vormingen. 

Meer 
ademruimte

Onze lokale vrijwilligers organiseren 
de ene leuke activiteit na de andere. 
Ook in jouw buurt. Benieuwd? Surf naar
www.gezinsbond.be/wervik
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Babysit nodig of wil je graag zelf babysitten? Meer 
info: www.gezinsbond.be/kinderoppasdienst. 



Workshop 
kindergrime
Ben je 14 jaar of ouder en heb 
je zin om de basistechnieken 

van kindergrime onder de knie te krijgen... 
Schrijf je nu in! 

Woensdag 1 februari 2017 om 19u.
Bibliotheek Wervik, Sint-Pol 3 (Duivenstraat), 8940 
Wervik
Leden van de gezinsbond betalen 5 €, niet leden 6 €
Gratis voor babysitters van Wervik 

Tweedehandsbeurs 
Op zoek naar goedkope 
kinderspullen? Of verkoop je 
liever zelf je oude 

kinderspullen? Dan ben je hier aan het juiste 
adres.

Zondag 5 februari 2017 om 9u30 
Oosthove, Speiestraat, 8940 Wervik
Gratis inkom en gratis kinderopvang

Film The Lobster
Volwassen film

Vrijdag 17 februari 2017 om 20u
Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik
€4 leden-€5 niet-leden 

Familievoorstelling 
Bâmbôle

Het sprookje van Koen en zijn buurvrouw. Deze 
familievoorstelling is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar. (i.s.m. GC Forum, de bibliotheek en 
de Gezinsbonden van Wervik en Geluwe)

Zaterdag 25 februari 2017 om 14u 
Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik
€8

Kinderfilm Ice Age 5
Familiefilm

Zondag 26 februari 2017 om 
14u30
Forum, Speiestraat 16, 8940 
Wervik

€3 leden-€5 niet-leden

Film Carol
Volwassen film

Vrijdag 17 maart 2017 om 20u
Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik
€4 leden-€5 niet-leden

Kinderfilm The Big 
Friendly Giant
Familiefilm

Zondag 26 maart 2017 om 
14u30
Forum, Speiestraat 16, 8940 
Wervik

 €3 leden-€5 niet-leden

Verhalen vertellen
Vorming

Paasvakantie
Bibliotheek

Babyborrel
Elke inwoner van Wervik die in 2016 een baby 
mocht verwelkomen, is daarbij van harte 
uitgenodigd.  

Zondag 23 april 2017 om 15u 

Quiz
We vragen jullie 
enthousiasme om er 
weer een schitterend 
succes van te maken.

Vrijdag 6 oktober 2017 
om 19u30
Portaal, Kruisekestraat, 8940 Wervik
€ 10 per groep / 4 personen

Tweedehandsbeurs
Op zoek naar goedkope kinderspullen? Of 

verkoop je liever zelf je oude 
kinderspullen? Dan ben je 
hier aan het juiste adres.

Zondag 29 oktober 2017 om 
9u30

Oosthove, Speiestraat, 8940 Wervik
Gratis inkom en gratis kinderopvang

Om te reserveren of voor meer 
informatie over de activiteiten:
www.gezinsbond.be/wervik
gezinsbondwervik@gmail.com
Tel. : 0473388117


