
  

 

  

 

 

De tweedehandsbeurs in je buurt, de paaseierenraap of die toffe knutselnamiddag? Allemaal dankzij 

13.000 vrijwilligers die zich elke dag met veel talent en goesting inzetten voor de gezinnen in hun buurt. 

Maak kennis met Sofie en ontdek wat vrijwilligers van de Gezinsbond allemaal doen. 

  

 

Genieten met Pasen 

 

Kom helemaal in de sfeer van Pasen. Op 11 april maken we in 

samenwerking met PUUR een fraaie creatie De pastorie van 

Ressegem is onze locatie. 

Meer info - Inschrijven Bloemschikken 

Laat je verwennen met een HEERLIJK ontbijt op Pasen (22 april). 

Voor de kinderen onder 10 jaar is er ook een bezoekje van de enige 

echte paashaas. 

Wij komen langs tussen 8u15 en 9u30 met uw ontbijtpakket.  U 

betaalt hiervoor € 8,00/volwassene en € 4,00/kind 

Meer info - Inschrijven Ontbijt 

 

 

Sportief de Lente in 

 

Voor elke sportieveling hebben we wat in petto. 

Elke dinsdag, vanaf 2 april, fietsen we rond in Herzele en 

omstreken. Inschrijven kan nog steeds bij de eerste ritten. 

Eerder een liefhebber van wandelen?.Op 28 april organiseert de 

afdeling Ressegem, ism met de FUSIE een wandeling in VELZEKE.  

Noteer alvast 23 juni voor onze jaarlijkse Fietszoektocht 

http://gezinsbond-mail.net/6a865uhsubaoaehmubafayyhalaqyjys/click.php
https://gezinsbondfusieherzele.be/wp-content/uploads/2019/03/Bloemschikken-Pasen-2019.pdf
https://gezinsbondfusieherzele.be/bloemschikken/
https://gezinsbondfusieherzele.be/wp-content/uploads/2019/03/PAASONTBIJT-21042019.pdf
https://gezinsbondfusieherzele.be/paasontbijt2019/
https://gezinsbondfusieherzele.be
http://www.facebook.com/GezinsbondHerzele
http://gezinsbond-mail.net/6a865uhsubaoaehmubafayyhalaqyjys/click.php


  Fietsen op dinsdag 

Lentewandeling in Velzeke 

  

 

En er is nóg meer! 

 Op 5 april gaat het dak van het Sportpaleis er weer volledig af tijdens MNM Back To The 90's & 
00's. Laat deze memorabele show niet aan jou voorbijgaan en bestel je tickets met 5 euro 
spaarkorting via de website van de Gezinsbond. 

 Ontdek alle activiteiten van de Fusie Herzele op onze website 
https://gezinsbondfusieherzele.be/evenementen/ 

 

Benieuwd hoeveel korting je hebt gespaard? Ontdek het op Mijn Gezinsbond. 

  

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de Gezinsbond Herzele of omdat je je hiervoor hebt 

ingeschreven. In de toekomst willen we je blijven informeren. We volgen hierbij steeds de regels van 

onze privacy-disclaimer. Je kan deze raadplegen via volgende link: www.gezinsbond.be/privacy. 

 

 
 

Uitschrijven 

 

https://gezinsbondfusieherzele.be/wp-content/uploads/2019/02/20190312-fietsen.pdf
https://gezinsbondfusieherzele.be/wp-content/uploads/2019/03/Lentewandeling-april-in-fusieverband.pdf
http://gezinsbond-mail.net/325f3uhseuaraehmubazayyhakaqyjys/click.php
http://gezinsbond-mail.net/325f3uhseuaraehmubazayyhakaqyjys/click.php
https://gezinsbondfusieherzele.be/evenementen/
http://gezinsbond-mail.net/74187uhsebalaehmubatayyhaxaqyjys/click.php
http://gezinsbond-mail.net/1712euhsehakaehmubaoayyhazaqyjys/click.php

