
W o o r d  v a n  d e  v o o r z i t t e r

Je leest verder in deze Echo:

1. Voorwoord

2. Wel en Wee

3. Paaseierenzoektochten

4-5-6. Wegbeschrijving korte zoektocht

7-8. Foto's korte zoektocht

9.  Avontuurlijke zoektocht  

 10. Deelnameformulieren

11. Zegeltjesactie 100 jaar Gezinsbond

12. Webinars

Goede bondsvrienden

Momenteel zijn we nog 
altijd in de ban van die 
verschrikkelijke pande-
mie en we durven nu 
echt geen voorspellingen 
meer doen. Telkens als 
we denken dat het einde 
van de tunnel in zicht is, 
begint het opnieuw… Heel 
moeilijk dus om zaken te 
plannen. We gaan er ons 
dan ook niet meer aan 
wagen. Maar het vaccin 
zal redding brengen en we 
zien ernaar uit. Zodra het 
maar enigszins weer kan 
en verantwoord is, starten 
we onze activiteiten weer 
op. Dat is alvast beloofd!

Een oprecht woord van 
dank aan al onze gezin-
nen die trouw gebleven 
zijn, niettegenstaande 
deze moeilijke tijden met 
weinig bondsactiviteit. 
Ze betaalden trouw hun 
lidmaatschap, want in-
derdaad de Gezinsbond 
nationaal moet zijn per-
soneel verder kunnen 
betalen om de vinger aan 
de pols te houden en ver-

der de gezinsbelangen te 
kunnen behartigen. Zoals 
alle verenigingen heeft 
ook de Gezinsbond het 
niet gemakkelijk. Maar 
toch, o.a. via webinars 
proberen ze de leden die 
het wensen toch een aan-
tal interessante thema’s 
aan te bieden, uiteraard 
volledig digitaal. Ook heel 
veel dank aan onze adver-
teerders die opnieuw in 
deze Echo hun diensten 
aanbieden. Zij steunen 
ons verder en verdienen 
ook de steun van onze 
gezinnen zodra het weer 
kan en mag! Ook de Ge-
zinsbond pleit ervoor om 
zoveel mogelijk lokaal te 
kopen!

We konden via een af-
haalpunt eindelijk de 
St.-Maartensgeschenken 
aan de ingeschreven ge-
zinnen bezorgen. We kre-
gen enkele deugddoende 
reacties! Belofte maakt 
schuld en inderdaad beter 
laat dan nooit…

Ook voor onze traditionele 
Paaseierenraap dienden 

we een al-
t e rna t i e f 
t e  z o e -
ken. Een 
11-koppige 
werkgroep 
binnen ons bestuursteam 
zette zich aan het werk en 
het resultaat wordt een 
Kortere kindvriendelijke 
en een Langere avontuur-
lijke Paaseierenzoektocht 
voor het hele gezin en 
naar keuze... voor elk wat 
wils! Je leest er alles over 
verder in deze Echo. Deel-
nemen is de boodschap! 

We hopen oprecht met 
jullie dat we binnenkort 
weer onze gewone activi-
teiten kunnen aanbieden 
en wees gerust: alles 
komt goed!

Willy HOSTEN
voorzitter

Maart 2021
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Wij begroeten graag onze nieuwe bondsgezinnen en 
hopen hen regelmatig op onze activiteiten te mogen 
begroeten.

BONDS WEL EN WEE

Wij wensen volgende bondsgezinnen van harte 
proficiat bij de geboorte van hun zoon of dochter!

Lisa en Joachim Hostens-Declerck, Ruidenbergstraat 
Jana Maertens, Maxim en Manon Vijfwegestraat
Kristof en Steffie Bonny-Tommelein, Zuidstraat 
Kyra en Jommes Verleye-Marranes, Zuidstraat 

Wim en Ann-Sofie Goemare-Decock, Zuidstraat
Maxence Hostens Ruidenbergstraat 

Jinthe Goemaere Zuidstraat 
Briek Mortier Industriestraat
Mathieu Bonny, Zuidstraat 

Louèlle Marrannes, Zuidstraat

HANDELAAR BONNUMMER HANDELAAR BONNUMMER
Achilles 3 Optiek Devolder 67

Actuel 5 Optiek Dumont 69

Amalya 7-09-11 Optiek Dobbelaere 71

Bloemen Orchidee 13 Optiek Gysels 73

Bloemsierkunst Desloover 15 Het oog 75

Puur Fleur 17 Optiek Lemaire 77

Cezar 19 Pascale 79

Chocolaterie Willaert 21 Pascale 81

Comfort Energy 23 Pascale 83

Delaere 25 Papillon 85

Deleye 27 Schoenen Daneels 87

Dorine en Marc 29 Schoenen De Ster 89-91

Emiel For Men 31 Schoenen Xirrus 93

Emilie 33 Shoe kids 95-97-99

Exacto 35-37 Sinaeve 101-103

Fietsen fangio 39 Standaard Boekhandel 105

Feestplan 41 Tonttu 107

Figaro 43 Torfs 109-111

Jo Fashion 45 Tricodar 113

Juwelen Gysels 47 Trio 115

Delta 49 Trybou's toys 117

Intimo 51 Tuureluur 119

Princes 53 Volslankboetiek Sodrie 121

Tanja 55 Vayamundo Houffalize 123

Machteld 57-59 Vayamundo Oostende 125

Odille 61-63-65 Vayamundo Quillan 127

B O N N E N B O E K J E  2 0 2 1
Door een technische drukfout zijn de nummers van de bonnen niet correct. 
Onze oprechte verontschuldiging voor dit ongemak. 
Alle bonnen zijn gedrukt alleen klopt het bonnummer niet. 
Dit is een lijst met de correcte bonnummers:

Goed Nieuws : een nieuwe gezinsvriendelijke handelaar in Torhout!
De Parel  
Oostendestraat 9
8820 Torhout
info@de-parel-torhout.be
www.de-parel-torhout.be
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Neem dee l  aan  onze
Paase ierenzoektocht
met  he t  he le  gez in !

Tijdens de paasvakantie van paaszaterdag 3 april tot en met vrijdag 16 april 2021 om 20u.
Wegens Corona kunnen we ook dit jaar geen traditionele paaseierenraap organiseren in het 
Kasteeldomein Rozendaal…Maar we zijn heel blij een prachtig alternatief te kunnen aanbieden!

Twee paaseierenzoektochten voor het hele gezin!

Een kortere, kindvriendelijke tocht van 4,2 km doorheen het centrum van de gemeente en een langere, 
avontuurlijke opdrachtentocht met QR-codes van 10,8 km in de wijk Reiger-Ruidenberg, uiteraard zijn 
beide tochten zowel te voet als per fiets mogelijk. 

Wie deelneemt, schrijft tijdig in – dit is ten laatste op woensdag 31 maart, maar liefst 
veel vroeger, via onze website ichtegem.gezinsbond.be  > Activiteiten > Paaseierenzoek-
tocht > Inschrijving

Hoe deelnemen?

Je stort €5 euro per gezin – niet per deelnemer – en je vindt in deze Echo het deelname-
formulier voor de kleine zoektocht. Voor de grote zoektocht kan je je deelnameformulier 
downloaden van onze website. Voor de kleine zoektocht kan je ook meerdere deelnamefor-
mulieren downloaden. Je kan storten op rekening BE51 0680 7144 4062 van gezinsbond 
Ichtegem met de vermelding ‘paaseierenzoektocht’

Wie kan deelnemen?

Elk kind vanaf 1 jaar tot en met 12 jaar, dus de geboortejaren 2020 tot en met 2009. 
Natuurlijk mogen oudere broers en zussen en de ouders ook meehelpen!
Al wie zijn ingevuld deelnameformulier, zowel voor de kleine als voor de grote tocht,  tijdig 
binnenbrengt  - dit is ten laatste op vrijdag 16 april 2021 om 20u, maar liefst vroeger, 
mag op zaterdag 17 april tussen 10u en 12u de paashaas in hoogsteigen persoon ver-
wachten met een zak lekkere chocolade paaseieren!

Je ingevuld deelnameformulier kan je tijdig – dit is dus voor vrijdag 16 april om 20u -  depo-
neren in de brievenbussen van de voorzitter, Sportlaan 24 of de covoorzitter Patrick Bogaert, 
Dr Bruwierlaan 10 of mag je ook mailen naar willy.hosten24@gmail.com.

Wie het juiste antwoord vindt en noteert op zijn deelnameformulier voor de kleine tocht 
of de opdrachten tot een goed einde brengt voor de avontuurlijke tocht, maakt kans op een 
extra chocolade paashaas! 

En voor wie nog iets meer wil … voorzien we een aantal extra opdrach-
ten onderweg voor het hele gezin! Ook hiermee kan je een paashaas winnen.
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P A A S E I E R E N Z O E K T O C H T  2 0 2 1

P a a s e i e r e n z o e k t o c h t  
4,2 km  Wegbeschrijving
Dit formulier kan je ook downloaden van ichtegem.gezinsbond.be

Op dit deelnameformulier vind je de routebeschrijving, foto’s en 
opdrachten. Als je de routebeschrijving volgt, krijg je onderweg 
15 foto’s die de plaats aanduiden waar je paaseieren kan tellen. 
De foto komt overeen met de straat waar hij genomen werd. 
Je telt telkens het aantal paaseieren en noteert ook hun kleur. 

Wie het ingevulde deelnameformulier tijdig ingevuld terug bezorgt, 
ontvangt een zak lekkere chocolade paaseieren van de paashaas!

Wie er nog een chocolade paashaas bovenop wil, noteert het 
juiste aantal paaseieren, alles samen en ook nog eens per kleur.

Wie er nog een extra chocolade paashaas bij wil, neemt 
deel aan de 5 opdrachten onderweg en stuurt hiervan als be-
wijs max 3 foto’s per opdracht naar willy.hosten24@gmail.com

Wie aan de opdrachten onderweg wil deelnemen (en een 
extra paashaas winnen!), heeft nodig voor onderweg:

Een vlieger, 1 ei per persoon, stoepkrijt, voetbal, oude krant. 

Wegbeschrijving:

R = rechts   L = links  RD = rechtdoor

Start: St.-Michielskerk
R Klokkenluidersstraat
 uuuFoto 1

Succes!
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P A A S E I E R E N Z O E K T O C H T  2 0 2 1

RD J Duponlaan
 uuuFoto 2

Opdracht 1 Op het pleintje aan de achterkant van het Gemeente-
huis heb je de keuze uit twee opdrachten:
Ofwel laat je hier een vlieger opgaan ofwel probeer je hier 
het record eierwerpen te breken. Je gooit een ei over 
een zo groot mogelijke afstand naar elkaar zonder het te 
breken! Uiteraard stuur je ons een foto en vermeld je de 
afstand bij benadering. (één grote stap = ongeveer 1m)

L Dr Bruwierlaan     
R Engelstraat
 uuuFoto 3
 uuuFoto 4
 uuuFoto 5
L Melkerijstraat
 uuuFoto 6
 
Opdracht 2: Teken op het trottoir tegenover WZC Hof Demeersse-
man een mooi paasmotief en kleur het in met stoepkrijt. Vergeet 
niet te wuiven naar de bewoners en je foto te mailen! 

R Vossebeekstraat
 uuuFoto 7 
 uuuFoto 8
 
Opdracht 3: Op het pleintje staan voetbaldoelen. Elk gezinslid 
staat éénmaal in het doel en shot 3x op doel. Je telt jullie doel-
punten samen en noteert ze. Vergeet de foto niet!

Steek het groene grasplein over richting speelplein in de linkerhoek
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P A A S E I E R E N Z O E K T O C H T  2 0 2 1

Opdracht 4: Op het speelpleintje maak je met  je krant  voor 
elk een hoedje van papier. Je maakt een mooie gezinsfoto op 
een bank of speeltoestel op het speelpleintje. 

L Ringlaan  voorzichtig !!!  
R  oversteken naar Sparrewegel over zebrapad!!! 
 uuuFoto 9 
L Sparrestraat
R Moerdijkstraat
L Rubenslaan
 uuuFoto 10 
 uuuFoto 11  
RD wandelpad naar Abdijstraat
RD Abdijstraat
RD St.-Amandusstraat
R    St.-Amandusstraat
R    St.-Bertinuslaan
 uuuFoto 12 
 uuuFoto 13 
L    Pinnewegel naar Koekelarestraat
 
Opdracht 5: Op het Pinnepleintje maak je de keuze: ofwel maak 
je een menselijke toren met jullie gezin voor het Pinnemonu-
ment ofwel maak je een Tik Tok-filmpje allen samen. 
Vergeet niet je foto’s of filmpje tijdig te mailen aan 
willy.hosten24@gmail.com

L Koekelarestraat 
 uuuFoto 14 
R Brouwerijstraat  

opgepast !!! oversteken zebrapad aan De Schatkist!
RD Markt
 uuuFoto 15
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P A A S E I E R E N Z O E K T O C H T  2 0 2 1
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We nodigen je graag uit om deel te nemen aan deze avontuurlijke 
zoektocht. Met de tablet of GSM in de hand, ga je op zoek naar de QR-
codes op je weg. Scan ze en lees meteen de aanwijzingen voor het 
verdere verloop van de tocht.  

Waar start de tocht? Wat staat je te wachten? Wel dat kom je te weten 
indien je deze eerste code scant.  

TEST 123: Gebruik je mobiel apparaat, zet wifi uit, dan weet je meteen of 
je toestel zonder draadloos internet de code leest. Heb je 4G, dan is het 
natuurlijk helemaal geen probleem. 

 
Krijg je de hele tekst te lezen? Dan ben je klaar voor de grote tocht. Lukt het niet: 

Installeer een QR-code reader. Een app die je in de playstore, of app-store gratis kan 
downloaden en installeren.  

Problemen of vragen hieromtrent, kan je richten aan Chris.dewaele@sint-rembert.be of 
0474 343995. 

Succes! 

  

Avontuurlijke Paaseierenzoektocht 10.8 km   

Avontuurlijke 
Paaseierenzoektocht 
10,8 km
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Ten laatste in de brievenbus op vrijdag 16 april om 20u ofwel bij Patrick 
Bogaert, Dr Bruwierlaan 10 ofwel bij Willy Hosten, Sportlaan 24 of mailen 
naar willy.hosten24@gmail.com 

Naam van het gezin …………………………………………………………………  

Straat ……………………………………………………………   Nr.……   

Gemeente ……………………………………………………………………….………… 

Emailadres ………………………………………………………………………………… 

Gsm-nummer …………………… 

Lidnummer Gezinsbond …………………………………………………………… 

 

nam deel aan de Paaseierenzoektocht met volgende gezinsleden: 
voornaam+naam+geboortejaar 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Deed je de Korte zoektocht? 

Antwoord Paaseierenzoektocht (korte tocht) 4.2 km: 

Totaal aantal paaseieren: 

Aantallen per kleur: 

 

 

 

 

 

Deed jij de avontuurlijke tocht? 

Antwoord Avontuurlijke Paaseierenzoektocht 10.8 km: 
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SPAREN MET GEZINSBOND   

 
 

 
 

 

 
  
Hoe? 
Bij elke aankoop met spaarkorting bij een van de deelnemende handelaars ontvang je 5 zegels om op 
je spaarkaart te kleven. Is je spaarkaart vol? Dan ruil je deze, samen met 2,50 euro (= 100 oude 
Belgische Frank), in bij Standaard Boekhandel en is het album van jou! 
 
Heb je graag ook een album voor vrienden of familie? Dat kan! Bij elke deelnemende handelaar kan je 
bijkomende spaarkaarten bekomen (zolang de voorraad strekt). 
Spaar jij mee? 
Je vindt de deelnemende handelaars uit jouw buurt in De Bond die op 28 april verschijnt.  
Mis deze unieke actie niet! Hou onze website (www.gezinsbond.be/ledenvoordelen) in de gaten en 
registreer je op onze maandelijkse voordelennieuwsbrief (www.gezinsbond.be/voordelennieuwsbrief)! 
  

 
 

 

De Gezinsbond bestaat 100 jaar. En dat vieren we 
een jaar lang! Wij beginnen met de cadeautjes en 
geven er tot 31 december 2021 maar liefst 100 
weg. Speel nu mee op 
https://100jaargezinsbond.be/wedstrijd. 
#100jaargezinsbond 

 

 Spaaractie 100 jaar Gezinsbond                                                             
 
Spaar vanaf 1 mei tot en met 31 augustus voor 
een exclusieve uitgave van het 100ste 
Jommekesalbum ‘Het Jubilee’, met tal van 
interessante Gezinsbond-weetjes en spelletjes! 

 
 

 
 

 
 

Sparen met je lidkaart doe je zo 

- Bied je lidkaart aan voor je betaalt of je smartphone 

- Laat je kaart of je smartphone inlezen 

- Betaal het volledige bedrag 

- De korting komt online in je portemonnee 

- Per schijf van 5 euro kan je betalen met je gespaarde bedrag 
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Tenslotte… 

Ben je op zoek naar meer informatie over opvoeden? 

Zonder je te verplaatsen of een boek te lezen?  Dan ben je bij de 
Gezinsbond aan het juiste adres bij de gratis webinars ! 

Webinars voorjaar 2021 

Dinsdag 30 maart 2021: Tussen werk en zorg gekneld? De sandwichcoach 
helpt! 

Combineer jij ook een actieve loopbaan met de zorg voor een jongere en een 
oudere generatie? Dan behoor je tot de sandwichgeneratie en is deze webinar 
uitermate voor jou geschikt! 

Even met twee 

Maandag 8 maart 2021: Ruimte voor je relatie met Jeroen en Wendy van 
Liever de Liefde 

Maandag 15 maart 2021: Zelfzorg met Nina Mouton, klinisch psycholooog 

Maandag 22 maart 2021: Communicatie in de relatie met Rika Ponnet, 
seksuologe 

Maandag 29 maart 2021: Als liefde onder spanning komt te staan met 
Katrien Lagrou, klinisch psycholoog 

Donderdag 1 april 2021:  Kiezen voor talent in de liefde met Luk Dewulf, 
auteur 

Ook in mei worden 6 verschillende webinars over opvoeden georganiseerd! 

Je vindt veel meer inhoudelijke informatie omtrent deze webinars op 
www.gezinsbond.be/webinars  en je kan er gratis aan deelnemen mits vooraf in 
te schrijven. Je vindt de link om in te schrijven op dezelfde website. 

 

 

Vakantie doe-folder met leuke spelletjes! 

De jaarlijkse zomerbrochures van Gezinssport Vlaanderen en AFYA worden dit 
jaar ingeruild voor een leuke doe-folder. De vakanties en kampen worden op 
een leuke manier voorgesteld. Op de achterzijde vind je spelletjes zoals een 
rebus, woordzoeker, doolhofje, een zelf testje ‘welk vakantietype ben ik?’ 

Je vindt meer info over het aanbod aan kampen en vakanties van de 
Gezinsbond op gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be tel 02 507 88 22 en op 
Afya@gezinsbond.be tel 02 507 88 67                                                                         
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