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Speel je mee BADMINTON ?  
 

Wekelijks kan je op zaterdagavond tussen 17u en 18u recreatief badminton 

spelen in de sportzaal te Nazareth. 

Iedereen welkom: kinderen en volwassenen 

Je hebt slechts een raketje nodig en sportieve kledij. Wij zorgen voor pluimpjes. 

Wens je eens te proberen en de sfeer op te snuiven? Dat kan: Neem met ons 

contact op, of kom gewoon eens langs op zaterdagavond. 

En zie je het zitten om af en toe te komen, of elke week, dan vragen we hiervoor 

een jaarlijkse bijdrage van: 

 - Lid Gezinsbond: 20 Euro per persoon, of 30 Euro voor het volledige gezin. 

 - Niet lid: 40 Euro per persoon, of 50 Euro voor het volledige gezin. 

 

Voor dit bedrag kan je een onbeperkt aantal keren deelnemen zonder 

verplichting, maar kunnen we vanuit de gezinsbond echter geen verzekering 

aanbieden, wie dit nog niet heeft, adviseren we een individuele of 

gezinsverzekering via bijvoorbeeld  www.zekersporten.be/nazareth .                                                                                                         

 

Interesse? Meld je dan aan via ons emailadres ( gezinsbondeke@gmail.com ).                        

Na aanmelding mag je uw jaarlijkse bijdrage voor badminton storten op volgend 

rekeningnr.;          BE15 8901 9403 8730, GEZINSBOND EKE, MET 

VERMELDING  “BADMINTON” + NAAM EN ADRES + LIDNR, Indien lid. 

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via gezinsbondeke@gmail.com 

Tot binnenkort! 

 

 

http://www.zekersporten.be/nazareth
mailto:gezinsbondeke@gmail.com
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Rijopleiding begeleiders 

Sessie 22/10 volzet 

Sessie 3/12 nog enkele plaatsen vrij 

 

Opleidingsmoment rijopleiding onder de naam  'vormingsmoment voor 

begeleiders vrije begeleiding rijbewijs' . 

De rijopleiding is veranderd. Als je een leerling-bestuurder wilt begeleiden bij het 

behalen van het rijbewijs ben je verplicht om een theoretisch vormingsmoment te 

volgen van 3 uur. 

 Naast de opfrissing van de verkeersregels worden ook de juiste technieken en 
vaardigheden in een stappenplan aangeleerd en dit door een bekwame lesgever. 

Nadien ontvang je een attest en de  leerling-bestuurder kan met dit  attest, samen 
met het attest van het examencentrum het voorlopig rijbewijs aanvragen op het 
gemeentehuis. 

Dit attest is 10 jaar geldig. 

Wenst u ook  deel te nemen? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via ons 
mailadres; gezinsbondeke@gmail.com 

Aantal deelnemers is beperkt en vooraf inschrijven is verplicht. 

Kostprijs voor het behalen van dit attest is 20 Euro. 

Opleiding start om 19u stipt en duurt tot 22u.  

 

Vernieuwen kortingskaarten NMBS 

Korting op openbaar vervoer (NMBS, De Lijn) voor gezinnen met 3 of meer 

kinderen. Bezorg jouw aanvraag met bewijs van gezinssamenstelling aan  

Jo De Maerteleire, kwaadstraat 19 Eke 

 

mailto:gezinsbondeke@gmail.com
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Activiteiten via andere organisaties 

 

 DE GROTE FAMILIEDAG 

Welkom aan alle (klein)kinderen en hun (groot)ouders 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018 

HEIZEL & BRUSSEL 

Met een grote gratis Gezinsbond- & Ketnet-Festivalpark vlak voor het Atomium,  

waar je de ganse dag welkom bent! Voor enkele betalende activiteiten bestel je 
best op voorhand tickets. 

Beleef samen met de Gezinsbond en Ketnet een nostalgische dag met optredens, 
leuke meet & greets, animatie en bezoeken aan o.a. Mini-Europa, het Atomium en 
Brussel 

https://www.gezinsbond.be/gezinsdag 

 

Voordracht courante huidziekten 

Troost jullie nu reeds met de universele vaststelling: eenieder krabt zich als het 
jeukt!   Dr. Blockeel I. en Dr. Vanquickenborne L, dermatologen deuren open om 
19u30 

Waar?            Zaal Rekkelinge, Désire Delcroixstraat 1a, 9800 Deinze  

Wanneer?      Dinsdag 23 oktober  19u tot 22u 

Inkom: 8 euro add: 10 euro 
Overschrijven van € 8 ppn vóór 20 oktober op Reknr. Gezinsbond Deinze : BE 18 
4427-6851- 5165 met vermelding "Huidziekten + aantal personen" leden 
ontvangen 2€ ppn op lidkaart 

Inschrijven: joost.vermeersch@telenet.be 

https://deinze.gezinsbond.be/activiteiten/courante-huidziekten 

https://gezinsbond.be/Paginas/gezinsdag_animatie.aspx
https://www.gezinsbond.be/gezinsdag
mailto:joost.vermeersch@telenet.be
https://deinze.gezinsbond.be/activiteiten/courante-huidziekten
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Knuffelturnen op zondag 11/11/2018       Gezinsbond Nazareth 

 
Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding voor  
kleuters met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen kleuter en  
(groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten  
en ontspannen is het uiteindelijke doel.  
Liesbeth Vander Elstraeten laat ons kennismaken met knuffelturnen, gebaseerd 
op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. 

Sessie 1: 9u30 - 10u30 (peuters van 1,5 -  3 jaar)  
Sessie 2: 10u45 - 11u45 (kleuters van 3 - 6 jaar) 

Locatie : Zaal B in CC De Zwaan.  
 
info en Inschrijven bij Marga Dhaese  09/385.31.37 of marga@icomet.be 
€ 2 voor leden (per duo). Inschrijven tot 9/11/2018 mits storting op  
BE97 4457 6162 3149 mmv naam kindje  - knuffelturnen 
 
http://users.skynet.be/fa404312/2018NJturn.pdf 

 

Workshop lifetime coach voor ouders met jonge kinderen op 
vrijdag 23/11/2018       Gezinsbond Nazareth 

Grip op jouw LEVEN & TIJD binnen een gezin met kids van 0 – 12 jaar.’ 
In deze workshop staan we stil bij jouw huidige en de ideale investering in relatie 
en tijd. Hoe kun je meer komen tot deze ideale investering in relatie en tijd?  
Waarop zeg je ‘ja’ en zijn de drijfveren in jouw leven? … 
 
Een boeiende en ervaringsgerichte workshop om meer grip te krijgen op je eigen 
leven & tijd. Een workshop onder leiding van Katy Vanderstraeten 
  
Bondslokaal, Drapstraat 16 te Nazareth  ;  20u00 -22u00 
Leden 5€, niet leden 10€ 
Info, inschrijven tot 15 november bij Caroline Jonckheere (0479/99.10.16) of  
Caroline.adeline.jonckheere@gmail.com.  
Storten op BE97 4457 6162 3149 mvv “lifetime coach”, naam en aantal  
deelnemers. Inschrijving is definitief na ontvangst betaling. Beperkt aantal 
deelnemers 
 

http://users.skynet.be/fa404312/2018NJlife.pdf 

http://users.skynet.be/fa404312/2018NJturn.pdf
http://users.skynet.be/fa404312/2018NJlife.pdf
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cursus EHBO – reanimatie en verstikking bij kinderen  

op woensdag 28/11/2018       Gezinsbond Nazareth 

Opvoedingspunt organiseert samen met het Huis van het Kind en Gezinsbond 
Nazareth een cursus ‘reanimatie en verstikking bij kinderen tot 12 jaar’.  
Lifeguard, het First Aid Training Center verzorgt deze opleiding. 
 
Tijdens deze cursus komen volgende onderwerpen aan bod:  
reanimeren en verstikking bij baby’s en kinderen tot 12 jaar (+ oefenen op 
poppen) 
Koortsstuipen, brandwonden, wondzorg en intoxicaties 
 
Alle inwoners van Nazareth en Eke zijn welkom! 
Tijdstip: 28 november vanaf 19u15 tot 22u30. 
Locatie:  CC Centrum — bar (het oude Parochiaal Centrum), Dorp 22, 9810  
Nazareth. 
 
Deelname is gratis, Maximum 30 deelnemers, nog enkele plaatsjes beschikbaar. 
Inschrijven is noodzakelijk en kan tem 22 november 2018 via 
elisabeth.ceyssens@nazareth.be 
 

http://users.skynet.be/fa404312/2018NJEHBO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.skynet.be/fa404312/2018NJEHBO.pdf
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Kinderoppasdienst 

Oppasser worden? Oppas nodig? Meer inlichtingen bij 

Anja Commerman 

Noël Schoorensstraat 5, 9810 Eke 

Tel: 0497/105 372 

 

 

Website  

Al onze activiteiten zien? Bezoek onze site 

www.gezinsbondeke.be 
 

 
 

 

 

 

Sponsors 

KEURSLAGER PATRICK            OPTIEK VERCRUYSSE 
STEENWEG 116          STEENWEG 125 
9810 EKE           9810 EKE 
 
 
 

http://www.gezinsbondeke.be/

