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FIETSTOCHT OP ZONDAG 18 SEPTEMBER  

NAAR KINDERBOERDERIJ DE 

VIERHOEKHOEVE 

 

Op 18 september trekt  Gezinsbond Destelbergen er naar jaarlijkse 

gewoonte op uit met de fiets. In een gezapig kindvriendelijk tempo 

rijden we langs autoluwe wegen richting de Vierhoekhoeve in 

Gijzenzele. Onderweg nemen we een pauze, en voorzien we een 

hapje en een drankje. 

 
 

Hoe ziet de dag eruit? 
10u15: verzamelen voor het gemeentehuis in Destelbergen 

12u: aankomst aan de Vierhoekhoeve 

 broodjeslunch 

 ravotten in de speeltuin 

15u: vertrek huiswaarts 

Ten laatste om 17u30: aankomst aan het gemeentehuis van 

Destelbergen 

Praktisch: 
Inschrijven doe je uiterlijk op zondag 11 september 2016 via 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

Betaling gebeurt na bevestiging van de inschrijving op 

rekeningnummer IBAN: BE36 8906 3432 6881 met vermelding 

“fietstocht” + aantal personen. 

 

Kostprijs (inbegrepen: verzekering, drankje en hapje heen en 

terug, broodjeslunch): 

Volwassenen en kdn vanaf 12 jaar: 9 euro (lid Gezinsbond) – 12 

euro (niet-lid) 

Kinderen: tem 2 jaar: gratis – kdn tem 12 jaar: 6 euro (lid 

Gezinsbond) – 8 euro (niet-lid) 

mailto:activiteiten@gezinsbond.be
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Wij organiseren : 

TTWWEEEEDDEEHHAANNDDSSBBEEUURRSS 

Waar: Jeugd- en gemeenschapscentrum Kerkham toegang 

met de auto enkel via de Koedreef/sporthal 

Bergenmeers 

Wanneer:  zaterdag 15 oktober 2016 van 14 u. - 16 u. 

Wat:  babyspullen, kinderkledij, speelgoed, fietsen… 

REGLEMENT: 

Alle communicatie gebeurt uitsluitend via elektronische inschrijving 

op de website, of in geval van problemen via e-mail. 

 

Inschrijven kan voor de leden vanaf vrijdag 16 september 2016 om 

20 uur. Voor niet-leden vanaf maandag 3 oktober 2016 vanaf 20 

uur. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 10 oktober 

2016. 

PRAKTISCH: 

Elke deelnemer krijgt een standplaats van 2m x 1,40 m 

toegewezen. Voor deze standplaats betaalt u als lid 15€.  

Niet-leden betalen het dubbele.  

De organisator voorziet voor elke deelnemer één tafel. Er zijn 

tafels van 1,80m x 0,80m en van 1,20m x 0,75m. Enkel bij de 

kleine tafels kan een rek opzij bijgeplaatst worden. Dit rek 

brengt u zelf mee. Bij de inschrijving kan u uw voorkeur 

opgeven. We houden hiermee zoveel mogelijk rekening op 
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basis van de beschikbaarheid. Opgelet: om veiligheidsredenen 

kan er niets in de gangen geplaatst worden! De uitgestalde 

waren moeten opgesteld worden binnen de lijnen van de 

toegekende standplaats. 

Voor grotere stukken is er een afzonderlijke hoek in de zaal 

voorzien die onder toezicht staat van medewerkers van de 

Gezinsbond. 

1) De dag van de tweedehandsbeurs worden enkel deelnemers met 

een deelnamebevestiging toegelaten voor 14u. 

2) De deelnemers kunnen zich vanaf 12.30 u aanbieden met hun 

deelnamebevestiging en hun waren opstellen maar moeten 

aanwezig zijn voor 13.30 u. om te vermijden dat vroege 

kopers binnenglippen voor 14 u. Om 14u zijn alle gangen vrij. 

3) De Gezinsbond Destelbergen neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid op zich over de kwaliteit van de 

verkochte goederen. 

4) De Gezinsbond is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen. 

5) De deelnemers verkopen zelf hun waren aan de door hen 

vastgestelde prijzen. 

6) De deelnemer bewaken zelf hun stand. De Gezinsbond is niet 

verantwoordelijk voor diefstal. 

7) De Gezinsbond voorziet een cafetaria. 

8) De deelnemers brengen voldoende wisselgeld en zakken mee. 

9) De deelnemers ruimen op het einde van de beurs alles op en 

nemen alles terug mee.  

HOE INSCHRIJVEN? 

1) Inschrijven kan uitsluitend via de website van de Gezinsbond 

Destelbergen. Vermeld duidelijk uw lidnummer en een geldig  

e-mailadres. Per lid kunnen wij maar één standplaats voorzien. 

2) U ontvangt een mail ter bevestiging. Zodra u de 

bevestigingsmail ontvangen heeft, stort u binnen de drie 

werkdagen het bedrag op rekening  IBAN: BE36 8906 342 

6881 met vermelding “tweedehandsbeurs 2016 + uw naam. Als 

alle standplaatsen toegewezen zijn, leggen we een  wachtlijst 
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aan. U ontvangt in dat geval een “wachtlijstbevestiging”. Bij 

het vrijkomen van een plaats, wordt deze plaats aan de 

eerstvolgende op de wachtlijst toegekend. 

3) Wanneer het juiste bedrag op de rekening werd gestort, krijgt u 

een “deelnamebevestiging”. In deze bevestiging staat uw 

tafelnummer.  

4) Gelieve de deelnamebevestiging af te printen en mee te brengen 

naar de tweedehandsbeurs. Zij doet dienst als identificatie en 

geldt als betalingsbewijs.  
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OM ALVAST NAAR UIT TE KIJKEN !!  … 

 

Sinterklaas 

 

komt terug bij ons op 3 december en kijkt 

ernaar uit om de kindjes van Destelbergen 

terug te zien. 

Je nodigt hem uit bij je thuis door in te schrijven via 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be of bel tussen 18.30u en 21u 

naar Hilde  09 228 91 28. De helpers van de sint vragen een 

bijdrage van 2,50 € per kind.  
 

 

 

28 december 

KERSTFILM mét popcorn! 

 

14 u :   Kerstfilm (vanaf 5j) 

2 €/persoon met tijdens de pauze een sapje en popcorn 

 

Afspraak om 13u45 aan de ingang (via de glazen poort) van VB 

Wonderwijs, Kerkham 1. 

Graag inschrijven via activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
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Contactgegevens 

 
Bestuursleden Gezinsbond - afdeling DESTELBERGEN Tel. 

Voorzitter 

ledenbestand 

 

Hilde De PORRE 

Ledebeekhof 9 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

09 228 91 28 

Secretaris 

Verhuurdienst 

Frida GOETHALS 

Haenhoutstraat 150 

09 355 67 91 

Penningmeester Wouter DE COCK 

   Burg. Meirsonstraat 57 

0494 84 07 22 

 

Vormingsactie 

Jongeren 

Annemie DE PORRE 

Bijlokestraat 8 

09 229 19 32 

Kinderoppasdienst Katrien DE MOOR  

kinderoppasdienst@gezinsbonddestelberg

en.be 

 

Reductiekaarten Ines DESMET – Stationsstraat 7 

Kortingskaarten@gezinsbonddestelber 

gen.be   

09 228 08 29 

Bondig 

 

Carine DE MEYER 

Admiraalstraat 119 

09 228 05 44 

Telefoonkaarten 

bioscoopticketten 

JONGE 

GEZINNEN 

ACTIE 

 

 

Website 

- Chantal DE VULDER 

  Bijlokestraat 41 

- Nele VAN THUYNE 

  Tibeerthof 2 

- Ian DE RUYVER en  

  Nele VAN DE VELDE 

   Stationsstraat 22 

-  Pieter VAN DAMME 

   Veldekenstraat 47 

09 228 66 01 

 

 

 

0475 69 50 06 

 

 

0493 24 89 90 

 

Wijkmeesters Cecile VERPLANCKEN 

Succalaan 22 

Nicole VERREYT 

Dendermondesteenweg 307 

Nicole COOLS 

Kerkham 33 

Mia AERSSENS-RAMAKERS  

Steenvoordestraat 36 

 

verantw. uitgever: Hilde De Porre, Ledebeekhof 9, 9070 Destelbergen. 
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