
   WELKOM BIJ GEZINSBOND LOMBEEK!  

 

 
 

 

Gezinsbond Lombeek is jouw plaatselijke afdeling van de Gezinsbond, een organisatie die 

streeft naar een gezins- en kindvriendelijke samenleving. Wil je alles over ons te weten 

komen, surf dan naar www.gezinsbondlombeek.be of neem een kijkje op onze 

facebookpagina “Gezinsbond Lombeek” om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. 

Wil je meer weten over de Gezinsbond in het algemeen, het lidmaatschap en wat de 

Gezinsbond allemaal voor jou in petto heeft, kijk dan op www.gezinsbond.be. 

 

IN LOMBEEK KAN JE TERECHT BIJ DE VOLGENDE ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN  

  

JE KAN ONS STEEDS BEREIKEN VIA ONS MAILADRES  gezinsbondlombeek@gmail.com 
OF SPRING EENS BINNEN TIJDENS ÉÉN VAN ONZE ACTIVITEITEN! 
 
EVA VERVONDEL  Voorzitter, kinderoppasdienst - Beukstraat 4 – 02/306.88.92 
ELS CLAEYS secretaris, website, Muilemlaan 4 
KRISTEL LEMMENS  tweedehandsbeurs – Korenbloemstraat 10 
LIES SMITS   kinderoppasdienst - Processiestraat 92  
MARIAN DEBONNE                     kinderactiviteiten – Processiestraat 54 
MARIJKE PEETERS reductiekaarten, penningmeester, gewestverantwoordelijke  

Korenbloemstraat 12, 0470/86.41.06  
NATHALIE VANBEYLEN  gezinspolitiek – Sibbekensveldstraat 59 
SARAH VERGAUWEN  ledenbrief - Ternatstraat 13 
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WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?  

EEN LEUKE BABYSIT NODIG? 

Daarvoor kan je terecht bij onze kinderoppasdienst (Lies Smits en Eva Vervondel). Voor alle 

info en voor het aanvragen van een babysit (minstens 5 dagen vooraf), kan je mailen naar 

bbsskl@hotmail.com. Je mag een antwoord verwachten na de werkuren.  

 

GENIETEN VAN TALRIJKE KORTINGEN? 

Bioscoopcheques, NMBS-passen, lijnkaarten en GSM-kaarten met korting aanvragen, kan bij 

Marijke Peeters op 0470/86.41.06 of via marijkepeeters52@hotmail.be. Bioscooptickets 

kunnen voortaan ook besteld worden op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen . 

 

Kortingen met je gezinsbondlidkaart, krijg je bij volgende Ternatse handelaars:  kinderkleding 

Arcobaleno, lingeriezaak Cups &Co, Formosa textiel en kleding, Bloemen in bloei, Colora en 

Brantano. 

 

Dankzij je lidmaatschap kan je ook profiteren van veel andere kortingen: goedkoper 

telefoneren met Telenet, lagere energiefactuur met eni, korting bij bepaalde natuur- en 

pretparken, culturele voorstellingen en tentoonstellingen.  

 

Meer info: www.gezinsbondlombeek.be of www.gezinsbond.be/ledenvoordelen  

 

KORTINGBONNENBOEKJES 2017 

Deze worden niet meer in je brievenbus gedropt maar kunnen worden opgehaald op 

volgende momenten in CC De Ploter, op dinsdag 24 januari en woensdag 1 februari telkens 

tussen 20 en 21 uur. Ook tijdens onze tweedehands-en speelgoedbeurs op zaterdag 25 maart 

tussen 10 en 12 uur kunnen de bonnenboekjes nog worden opgehaald.  

 

BEKOMMERD OM HET WELZIJN VAN KINDEREN EN GEZINNEN? 

Onze afdeling is vertegenwoordigd in het LOK-OO (Lokaal Overleg Kinderopvang- 

Opvoedingsondersteuning) en in het Huis van het Kind. Vragen of suggesties voor het LOK-

OO en het huis van het kind kunnen worden doorgegeven via Nathalie Vanbeylen 

(gezinspolitiek), gezinsbondlombeek@gmail.com of rechtstreeks via welzijn@ternat.be of 

02/583 04 47. 
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EEN GEBOORTE TE VIEREN? 

Proficiat!  Vraag naar je geboortegeschenkje tijdens één van onze activiteiten of via 

gezinsbondlombeek@gmail.com.   

 

Zin in leuke activiteiten voor het hele gezin? 

Neem een kijkje in de onderstaande kalender voor de activiteiten die onze afdeling Lombeek 

in het voorjaar 2017 voor jou organiseert. Van harte welkom!  

 

Activiteitenkalender gezinsbond Lombeek – voorjaar/zomer 2017 

 

Met heel veel enthousiasme en goesting stellen we jullie volgende activiteiten voor.  

Meer concrete info vind je op www.gezinsbondlombeek.be (al dan niet vooraf inschrijven, 

bijdrage, data, locatie…) en via facebook. Je kan je ook registreren als volger. Zo krijg je alle 

nieuwtjes automatisch per mail binnen. 

 

Cursus watergewenning & kleuterzwemmen   

OPGELET: het zwembad van Ternat sloot intussen tijdelijk de deuren voor renovatiewerken. 

Tijdens deze sluitingsperiode worden er door Gezinsbond Ternat geen zwemlessen 

georganiseerd. Kindjes die ingeschreven waren voor de vorige lessenreeks(en) krijgen wel 

voorrang bij inschrijving voor de lessenreeks die, onder voorbehoud, zal starten in september 

2018. 

 

We kunnen jullie wel meegeven dat er door gezinsbond Lennik lessen watergewenning en 

kleuterzwemmen worden georganiseerd op zondagnamiddag in het zwembad van 

Liedekerke. Er start een nieuwe lessenreeks op zondag 17 september. Interesse? Neem dan 

tijdig contact op via ha2ootjes@hotmail.com  

 

Yoga voor kinderen 

Bewegen én tot rust komen voor lagere school kinderen, het kan tijdens de sessies “Yoga voor 

kinderen” die in samenwerking met de gezinsbond van Ternat en Wambeek georganiseerd 

worden. 

 

De sessies zijn dit keer bestemd voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar en gaan 

door op zondag (29/1 – 26/2 – 5/3 – 19/3 – 2/4) van 10.30u tot 11.30 uur in de balletzaal van 

CC De Ploter.  Leden betalen 20 EUR voor de reeks, niet-leden 25 EUR.  

Vooraf inschrijven is verplicht via mail gezinsbondlombeek@gmail.com (max. 10 kindjes). 
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Tweedehandsbeurs en speelgoedbeurs van en voor kinderen 

Op zaterdag 25 maart 2017 van 10u tot 12u gaat onze tweedehandsbeurs voor baby- en 

kinderkleding, -materiaal en -schoenen en kinderspeelgoedbeurs door. Deze beurs vindt 

plaats in CC De Ploter.  

Na het enthousiasme over de tafelverkoop die we in het najaar 2016 voor het eerst 

organiseerden bieden we deze formule opnieuw aan. Je huurt een tafel waaraan je zelf je 

baby- en kinderkleding, -materiaal en -schoenen verkoopt. De prijs bedraagt 8 EUR voor leden 

en 12 EUR voor niet-leden. Meer info is terug te vinden op www.gezinsbondlombeek.be  

 

Onze speelgoedbeurs zal weerom op de gekende manier verlopen. Kinderen (en hun ouders) 

verkopen er zelf hun speelgoed in een ruimte die afgescheiden is van de tweedehandsbeurs. 

Deelname aan de speelgoedbeurs is gratis voor leden, niet-leden betalen 3 EUR. 

 

Iedereen kan vanaf 15 maart inschrijven via: tweedehandsbeurslombeek@gmail.com en 

speelgoedmarktlombeek@gmail.com.  

 

Paaseierenraap 

Op zaterdag 15 april organiseren we in samenwerking met gezinsbond Ternat en Wambeek 

in park Kruikenburg een heuse paaseierenraap. 

Meer info volgt via onze website en facebookpagina. 

 

Film in het bos 

Op zaterdag 2 september kan je om 20uur30 gezellig onder een dekentje naar een ‘film in 

het bos’ komen kijken, een familiefilm in het Park van Kruikenburg. Deze activiteit wordt u 

aangeboden in samenwerking met gezinsbond Ternat en Wambeek en Natuurpunt. 

De titel van de film wordt later bekend gemaakt. 

Je betaalt 2 EUR voor volwassenen en 1 EUR voor kinderen (onder 12 jaar)  

Niet-gezinsbondleden betalen 4 EUR voor volwassenen en 2 EUR voor kinderen (onder 12 

jaar).  

Je zal vooraf moeten inschrijven.  

Meer info volgt via onze website en facebookpagina.  
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Andere gezinsvriendelijke activiteiten en initiatieven voorjaar 2017 

Wij zetten ook graag andere activiteiten in de schijnwerpers die gezins- en kindvriendelijk zijn.  

Dit voorjaar kunnen we jullie alvast het volgende aanbevelen:  

 

  Voorlezen voor kleuters in de bib: zaterdag 21/01; 18/02; 18/03; 15/04; 20/05 en 

17/06 (van 10u15-11u15) Vrijwilligers lezen verhaaltjes voor en de kinderen krijgen een 

tussendoortje.  Vooraf inschrijven is niet nodig.  

 Zaterdag 4 februari Midwinter Lombeek (oa. voor kinderen film De GVR en Villa Frieda 

en dansnamiddag voor senioren in de Ploter ) Meer info via 

www.midwinterlombeek.be  

 Dinsdag 21 februari om 20u in de bib: Infoavond opvoedingsondersteuning: ‘de 

leefwereld van kinderen offline/online’. Meer info via welzijn@ternat.be  

 Van 27 februari tot 3 maart (Krokusvakantie): MAKIS kamp in de tijdelijke sporthal 

(Tubes Souples) in de Nieuwbaan. Meer info via jeugdienst@ternat.be  

 Woensdag 19 april Buitenspeeldag in Park Kruikenburg van 13u-17u. Meer info via 

jeugdienst@ternat.be 

 Zondag 14 mei Moederdagontbijt 

Op zondag 14 mei vanaf 8 uur organiseert het Sint-Jozefskoor i.s.m. KWB Sint Jozef een 

moederdagontbijt in het parochiecentrum Sint-Jozef ten voordele van het goede doel 

(Manthoc). Onze leden krijgen 1 euro korting en we zorgen voor fijne opvang voor de 

kindjes ter plaatse.  

Meer info krijg je via roosdecuypere@hotmail.com  of 0476/625325. 

 Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei Kunstroute langs kunstateliers in Groot 

Ternat – meer info via de facebookpagina kunstroute Ternat. 

 Dinsdag 30 mei om 19u30 in het Sociaal Huis: Infoavond opvoedingsondersteuning: 

‘Eigen baas over je gedachten’ Meer info via welzijn@ternat.be 

 Gezamenlijke aankoop Stookolie 

In de maand juni organiseert KWB een samen-aankoop van stookolie i.s.m. de 

gezinsbond. Dit levert de intekenaars een mooie korting op.  Deze actie wordt, onder 

voorbehoud, gelanceerd op 16 juni. Geïnteresseerd ? Neem dan vanaf juni contact op 

met ons via gezinsbondlombeek@gmail.com  
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Activiteiten gewest 

Ook gezinsbond gewest Asse- Halle organiseert regelmatig leuke en interessante activiteiten 

voor ouders en grootouders. Neem eens een kijkje op www.ahv.be – doorklikken naar 

activiteiten-gewestelijk.  

 

Schrijf de volgende activiteiten alvast in je najaars-agenda! 

Meer info volgt in de ledenbrief van september. 

 

- Bakworkshop voor volwassenen op een woensdagavond in september 

- Bakworkshop voor kinderen op zaterdagnamiddag 21 oktober 

- Volgende tweedehands-en speelgoedbeurs op 7 oktober 

- Kerstknutselen  

 

 

OPGELET!  

Onze ledenbrief wordt enkel nog digitaal bezorgd. Indien jij of iemand die je kent toch de 

papieren versie wil blijven ontvangen,  dan mag je ons dit telefonisch laten weten 

(02/306.88.92).  Dan bezorgen we je de papieren versie in de bus.  

 

Suggesties doen voor activiteiten, je mailadres doorgeven om meer info te krijgen, tijdschrift 

Botsing aanvragen indien je tieners van 12 tot 16 jaar in huis hebt, vrijwilliger worden op 

één van onze activiteiten…  

Het kan allemaal via gezinsbondlombeek@gmail.com of via één van onze bestuursleden.  

 

Onze volgende ledenbrief kan je verwachten half september 2017! 

Hou intussen onze website en facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws! 
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