
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: € 5.

• 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



Kinderyoga
In deze drukke wereld hebben kinderen behoefte 
aan RUST en AANDACHT. Via allerlei oefeningen 
en visualisaties werken we samen aan onze 
bewustwording en komen zo dichter bij onszelf. 

> donderdag 7 & vrijdag 8 maart 2019 
> paasvakantie 
De Pionier in Wervik
Per sessie: €12 leden-€15 niet-leden (Korting bij 2 
sessies)

Krokuskriebels
Op zondagnamiddag 10 maart 2019 
organiseert de dienst Toerisme in 
samenwerking met de Wervikse 
afdeling van de Gezinsbond een 
zoektocht met tussendoor enkele acts 
in en rond de Sint-Medarduskerk. 

> 10 maart 2018
Meer info: http://www.nationaaltabaksmuseum.be/ 

Volwassenfilm 'Call me by your 
name'
Call me by your name is een Italiaans-Amerikaanse 
film uit 2017 die geregisseerd werd door Luca 
Guadagnino. Het is een verfilming van de 
gelijknamige roman van schrijver André Aciman. 

> vrijdag 15 maart 2019 - 20 uur 
Forum in Wervik
€4 leden-€5 niet-leden (aan de deur te koop)

Aromatherapie
Werken aan een goede nachtrust! Veel mensen 
hebben hier last van en aroma kan hiertoe 
bijdragen, samen met andere tips. We maken ook 
een lotion of voedende hals/decolleté-crème 
waarbij een etherische olie is toegevoegd om goed 

in te slapen. 

Inschrijven via gezinsbondwervik@gmail.com. 
Inschrijven kan tot 18/02! Max. 30 deelnemers.

> woensdag 27 maart 2019 - 
19:30 uur 
Pardoen in Wervik
€10 leden-€18 niet-leden (aan de 
deur te koop) 

Ierse film "Sing Street"
Deze recente muzikale film door John Carney gaat 
over een tiener uit Dublin die een meisje wil 
strikken door een band op te starten. Een trip door 
de Ierse literatuur (Dublin’s Synge Street werd 
genoemd naar de Ierse dramaturg J.M. Synge). Je 
voelt ook de rebellie van Ierland tegen de 
Katholieke kerk.

> donderdag 28 maart 2019 - 20 uur 
Forum in Wervik
€5 (aan de deur te koop)

World Cleanup day
Let's come toghether to clean Belgium in one 
day!

> 21 september 2019 
Wervik
I.s.m. Proper Wervik

Legonamiddag
> 28 oktober 2019 
Knippelaar in Wervik
Gratis voor leden - € 5 niet-leden 

Tweedehandsbeurs
Verkoop je je oude baby- en kinderkledij? 

Reserveer een stand! Maak hier interessante 
koopjes voor je eigen kinderen. 

> 3 november 2019 
Oosthove in Wervik

Sintontbijt
De Sint schuift aan bij de kinderen aan de 
ontbijttafel. Wie weet heeft hij wat zoets mee...

> 1 december 2019 
Pardoen in Wervik
€4 leden-€8 niet-leden

Hou onze facebook zeker in de gaten voor alle 
bijkomende activiteiten: https://

www.facebook.com/wervikgezinsbond.

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


