
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.
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Babysit nodig of wil je graag zelf babysitten? Meer 
info: loes.s.vanneste@gmail.com. 

Gezinsbond Wervik

Onze lokale vrijwilligers organiseren 
de ene leuke activiteit na de andere. 
Ook in jouw buurt. Benieuwd? Surf naar
www.gezinsbond.be/wervik



JAARPROGRAMMA 2018
19/01 - Film 'Elle'
28/01 - Film 'Boss Baby'
Krokuskriebels
16/02 - Film 'Paterson'
17/02 - Kus!
25/02 - Film 'Cars 3'

4/03 - Tweedehandsbeurs
16/03 - Film 'Captain Fantastic'
25/03 - Film 'Ikke Verschrikkelijke'
28/03 - Aromatherapie
11/04 - Legonamiddag
30/04 - Natuurwandeling
14/09 - Film
30/09 - Film
12/10 - Gezinsbondquiz
19/10 - Film
28/10 - Film
4/11 - Tweedehandsbeurs
9/11 - Spellenavond
16/11 - Film
25/11 - Film
2/12 - Sintontbijt

KROKUSKRIEBELS
Van 10 tot en met 18 februari kan je weer 
krokuskriebelen! Tijdens deze week zijn er heel 
wat gezinsactiviteiten in het Nationaal 
Tabaksmuseum, vooral voor kinderen onder de 12 
jaar. Deze keer is het museum  helemaal in de ban 
van indianen. Op het programma staat een kleine 
tentoonstelling op kindermaat, drie creatieve 
workshops en een familiefilm met pannenkoeken 
voorzien. 

Meer info: www.nationaaltabaksmuseum.be

Van 10 t.e.m. 18 februari 2018
Nationaal Tabaksmuseum 

(Koestraat 63, Wervik)
Tickets: zie website

Kus!
Visuele en absurde humor 

voor de ganse familie! Kus! 
is geschikt voor kinderen 

van de eerste graad.

Zaterdag 17 februari 2018 om 14u
Forum (Speiestraat 16, Wervik)

Tickets: € 8, € 6 voor leden Gezinsbond

TWEEDEHANDS-
BEURS 

Voor wie kinderspullen wil verkopen, kopen of 
tegen een zacht prijsje een uitzet wil samen 

stellen. 

Zondag 4 maart 2018 van 9u tot 12u
De knippelaar ( Hoogland 19, Wervik)

Tickets: vrije ingang

AROMATHERAPIE
Workshop aromatherapie 

Woensdag 28 maart 2018 om 19u30 
Plaats: Sultan (Sint-Maartensplein 13, Wervik) 

Tickets: € 10 per  lid, € 15 per niet-lid

LEGONAMIDDAG
20.000 LEGO blokjes wachten op vlijtige handjes. 
Een leuke namiddag voor zowel jong als oud. We 

bieden een gezellige praat- en drankzone aan.

Woensdag 11 april 2018 tussen 14u tot 17u 
Knippelaar (Hoogland 19, Wervik)

Tickets: € 2 per lid-kind, € 3 voor niet lid-kind  

GRATIS NATUURWANDELING
Begeleide natuurwandeling 

voor het hele gezin. We 
duiken samen met de gids van 
Natuurpunt onze rijke natuur 

in. Neem best een lichtje mee!

Dinsdag 30 april 2018 van 19u tot 21u
Nationaal Tabaksmuseum (Koestraat 63, Wervik)

Nog geen lid?
Voor 40 euro wordt jouw gezin lid en geniet 

je van onze unieke ledenvoordelen en diensten. Je 
ontvangt dan ook maandelijks onze gezinskrant ‘De 
Bond’ in de bus. En dankzij jouw steun kunnen wij de 
belangen van de Vlaamse gezinnen verdedigen. 
Ben je nog geen lid en wil je lid worden? Mail naar 
eline@wamco.be en wij maken jou lid!

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


