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Beste leden  

Het leek gisteren nog toen we aftelden voor het millenniumjaar 2000. 

Nu mogen we, 2O jaar later, het nieuwe jaar 2020 inzetten. 

Ook wij van de gezinsbond Lede zijn blij en er zelfs gaarne bij dat we 20 jaar later met nog zoveel leden deze bladzijde in ons 
gezinsdagboek mogen omslaan. 

20 jaar van vele herinneringen, 20 jaar van samen vele fijne momenten meemaken. 

Zoveel lachende gezichten bij een tweedehandsbeurs, een paasontbijt, een knutselactiviteit, een infoavond, bij de zweminitiatie… 
Dat zijn de momenten waarvoor wij het samen doen. 

Dit zijn de pluimen op onze hoed. 

Dit zijn de kersen op onze taart. 

Dit zijn de puntjes op de i. 

Maar vooral de lichtpuntjes waar wij onze energie uithalen om steeds opnieuw aan de slag te gaan.  

In het komende jaar hopen we dat we ook voor jullie iets kunnen betekenen. 

Heb je een leuk idee, een tof initiatief of gewoon zin om erbij te horen? Blijf dan zeker ook in 2020 lid van de gezinsbond. 

Heb je nog wat extra vrije tijd? Onze ploeg wil altijd nog enkele helpende handen of een enthousiast bestuurslid verwelkomen. 

Hoe dan ook zien we jullie vooral heel graag terug op onze komende activiteiten. 

Noteer alvast onze data (midden in het boekje) in jullie agenda. 

Vanwege de gezinsbond wensen we jullie alvast een fantastisch, vreugdevol, gezond en aangenaam 2020.  

Dat al jullie dromen en wensen zeker in vervulling mogen gaan.  

 

Katrien Goeman  
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Ledenvoordelen 

 

Zoals ieder jaar zal je ook in 2020 kunnen genieten van een aantal voordelen als lid 
van de Gezinsbond. Naast kortingen op allerlei evenementen, die je terug vindt in 
“De Bond” of op www.gezinsbond.be, zijn er uiteraard ook de kortingen bij de 
plaatselijke handelaars aangesloten bij het spaarsysteem van de Gezinsbond. Door 
het gebruik van uw lidkaart bewijs je jezelf en de handelaar een dienst. In groot Lede 
kan je sparen bij volgende handelaars : 

Boerderijwinkel “De Klaverenlochting” Impe 

Brantano Lede 

Garage Van Titelboom Papegem 

Fietsen Geert Lede 

Shoes Bags & So Lede 

Vraag hier steeds je korting en maak gebruik van je bonnenboekje, waarmede je een 
eenmalige dubbele korting krijgt bij de erin vermelde handelaars. 

Andere waardevolle verminderingen kan je bekomen via het Verkooppunt:  Aimé 
Triest, Olmendreefrede 20, 9340. tel: 0477/59 87 49.  
Hier kan je terecht voor de aankoop van NMBS passen ( - 5 %) en lijnkaarten (-10 %). 
Je dient wel op voorhand te bestellen (1 à 2 weken). 

Filmliefhebbers kunnen bioscoopcheques voor Kinepolis bestellen met een korting 
van € 2. Dit kan uitsluitend on line via www.gezinsbond.be. 

Bij de filmzalen in Aalst krijg je op vertoon van je lidkaart een reductie van € 1. 

Kortingskaarten NMBS 

Gezinnen met 3 of meer kinderen hebben recht op kortingskaarten NMBS en rijden tegen 
verminderde prijs met de trein. Rechthebbenden, die de kortingskaarten met vervaldag 31/12/2019 
nog niet hernieuwd hebben kunnen dit doen door het aanvraagformulier te downloaden van 
www.gezinsbond.be en dit ingevuld, samen met € 6 en eventuele studiebewijzen te bezorgen aan     
A. Triest, Olmendreefrede 20, 9340 Lede.  0477/59 87 49 



 

 

 

De gemeenteraadsleden op de koffie bij de Gezinsbond fusie Lede 

Naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen heeft de Gezinsbond de 
verkozen mandatarissen op 28/04 ll uitgenodigd op de koffie. 

Ondanks een aantal afzeggingen wegens “op reis” konden wij ons toch verheugen op een 
ruime aanwezigheid. Alle politieke partijen,meerderheid en oppositie, hadden minstens één 
gemeenteraadslid afgevaardigd. 

Bij een kop koffie en koffiekoeken werd de visie van de Gezinsbond, met de positieve- en 
werkpunten uitgebreid gemotiveerd.  

Wij hebben vooral gewezen op de steeds sterkere verkeersdruk en de gevolgen ervan. 

 Zo werd aangekaart dat er dringend nood is aan meer en betere fiets- en voetpaden, het 
creëren van fietsstraten en het in toom houden van de wildgroei van appartementen, die nu 
ook de buitenwijken bedreigt. 

Op gebied van jeugd, opvang en vrije tijd hebben wij o.a. de nadruk gelegd op voor- en 
naschoolse opvang, te zorgen voor een alternatief voor het verdwenen jeugdhuis, voorzien 
in meer en goed onderhouden speelpleintjes en nogmaals na te denken over de 
haalbaarheid van een zwembad, eventueel samen met omliggende gemeenten. 

Voor de Gezinsbond moet Lede in alle opzichten een gezinsvriendelijke gemeente zijn en 
blijven. 

De mandatarissen hebben met veel belangstelling geluisterd, waarna er nog geruime tijd 
nagekaart werd. Nu maar hopen dat wij ook resultaten zien. Tot algemene tevredenheid 
hebben wij wel vastgesteld dat de eerste fietsstraten in Lede zijn opgedoken en er blijkbaar 
toch ook iets beweegt om voet- en fietspaden te verbeteren. 

Het ligt in onze bedoeling om na 3 jaar een stand van zaken op te maken en te trachten, 
waar mogelijk bij te sturen. 



 

 

                                                                

Blijf of wordt fit met de Gezinsbond 

Dit kan in de zomermaanden met onze wekelijkse fietstochten langs rustige wegen in 
en rond Lede. Start iedere dinsdag  in Juli en Augustus om 19 uur aan de kerk. Terug 
rond 21.30 uur. Afstand 25 à 30 km met tussenstop. Gaat door in samenwerking met 
het Davidsfonds. 

Voor volleybal kan je iedere zondag van 9.00 tot 11.00 uur terecht in de sporthal. De 
nabesprekingen zijn vrijblijvend. 

Onze kleintjes beleven onder het toeziende oog van een ervaren begeleider, hun 
eerste waterervaring in het zwembad in Wetteren. Wij voorzien 2 lessenreeksen van 
telkens 8 lessen, één in het voorjaar en één in het najaar. De lessen gaan door op 
woensdagnamiddag.  

Voor info van onze sportactiviteiten kan je steeds terecht op 0477/59 87 49 

 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK! 
Via Facebook blijf je op de hoogte van alles wat Gezinsbond Lede doet. 

 



 



VANDORMAEL Raymond. 

Vandormael Raymond werd geboren in 1927 in Menen, West-Vlaanderen, huwde in 
1956 met Tassignon Jeanne (°1930) uit Lembeek, Brabant om het grootste aantal 
jaren van zijn leven in Oost-Vlaanderen te komen wonen. Samen met echtgenote en 4 
kinderen, vestigde hij zich in Lede in 1963. (nummer 5 kwam later). 

Op 1/9/1956 werd een Rijksmiddelbare school geopend aan de Vijverstraat en men 
startte er met 250 leerlingen. 4 jaar later volgde hij de eerste directeur Leo Singelijn, op 
en dankzij zijn doorzettingsvermogen - en vriendelijkheid en ijver terzelvertijd - noteerde 
hij voor het schooljaar 1961-1962 zo’n 548 leerlingen. Het mag en moet gezegd worden 
dat hij het - in die eerste jaren - het hard te verduren had van sommige mensen die dit 
nieuwe onderwijstype niet wilden aanvaarden. 

In 1981 mochten we ‘mijnheer Vandormael’, want zo noemden we hem altijd, verkiezen 
als voorzitter van de Gezinsbond - afdeling Lede, toen nog de ‘Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen’. Tot dan was hij reeds enkele jaren bestuurslid onder het voorzitterschap van 
Frans Roelandt. Die wou maximum 25 jaar voorzitter blijven … zodoende. 

Raymond bleef voorzitter tot 1992. Gedurende 11 jaar hebben we goed samen-gewerkt. 
In zijn eerste nieuwjaarsboodschap in ons ledenboekje schreef hij over ‘een 
vriendenkring’ i.p.v. bestuur ! 

En er werd gewerkt : we hadden onze jaarlijkse ledenfeesten, wandeltochten, 
kinderspelen, toneelopvoeringen in de K.V.S. te Brussel, verbruikersclubavonden en 
zelfs wekelijkse jazz-gymnastiekavonden. 

Zo’n 50 Bondsleden volgden de jazz-gymnastiekavonden in de Rijksmiddelbare 
school die onze voorzitter ter beschikking stelde. 

Er werd toen nog een feest 
gevoegd aan ons programma : 
het Grootoudersfeest ! 

 
Wij mochten de keuken gebruiken - 
waar ook onze voorzitter een handje 
toestak - en de turnzaal werd 
‘omgetuned’ tot feestzaal met ‘eten 
en drinken en muziek en dans en 
tombola’. 



 

Onze bestuursleden en bondsleden houden prachtige 
herinneringen over aan deze joviale en immer actieve man 
die een schone leeftijd van bijna 92 jaar bereikte op 3 april 
dit jaar. 
 

 

 

 

 

 

https://www.goedgezind.be/grootouders/ 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

 



BESTUURSLEDEN 
 

• Aimé TRIEST   
• Caroline DE BOSSCHER 
• Hubert TOPKE 
• Karolien DEZEURE  
• Katrien GOEMAN   
• Katrien HEIRMAN 
• Leentje MICHIELS 
• Liliane BAEYENS 
• Magda DE RICK 
• Marcia VAN DEN EECKHOUT 
• Martine DE CORTE  
• Nieke Van Vaerenbergh 

 
 

Onze afdeling  Gezinsbond LEDE zoekt talent  
om de vrijwilligersploeg te versterken. 

Ontmoet jij graag mensen of heb jij organisatietalent? 
Ben jij een handige klusser of een administratieve duizendpoot? 

Misschien heb je wel een leuk idee voor een activiteit? 
Wat jouw talent ook is, word onze nieuwe vrijwilliger! 

 
Werkten mee aan deze publicatie : Aimé Triest, Katrien Goeman, Marcia Van Den Eeckhout, Hubert 
Töpke, Caroline De Bosscher 
V.u. : Caroline De Bosscher, Rammelstraat 96, 9340 Lede 
 
 
 
 

 


