
             
 

 

 

 

 

 

GEZINSBOND LOMBEEK www.gezinsbondlombeek.be  

Activiteiten  voorjaar 2013 
 

 

Cursus watergewenning & kleuterzwemmen   
- Zwembad Ternat -  27 januari t.e.m. 28 april 2013- volzet  
- inschrijvingen volgende reeks: www.gezinsbondlombeek.be  Registreer je als volger op onze 
website zo blijf je steeds op de hoogte van al onze nieuwsberichten! 
 
 

Vrij zwemmen tijdens cursus watergewenning 
- op zondag 27/1, 3/2, 17/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 14/4, 21/4 en 28/4 telkens tussen 12 en 14 uur.  
- 1,20 euro per beurt of 8 euro voor 10 beurten 
- Zwembad Ternat, enkel in groot bad 
- enkel voor leden Gezinsbond (inschrijven niet nodig)   
 
 

Tweedehandsbeurs (zaterdag 30 maart 2013, van 9.30 tot 11.30 uur) 
- voor (zomer-) baby- en kinderkleding, -materiaal en -schoenen  
- inschrijven vanaf donderdag 14/3: tweedehandsbeurslombeek@gmail.com (naam en eventueel lidnr. vermelden)  
- 3 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden 
- beurs najaar 2013: zaterdag 12 oktober 2013. 

Kinderspeelgoedbeurs (zaterdag 30 maart 2013, van 9.30 tot 11.30 uur) 
- kinderen verkopen zelf hun speelgoed, boeken,…  
- inschrijven vanaf donderdag 14/3: speelgoedmarktlombeek@gmail.com (naam en eventueel lidnr. vermelden) 
- gratis voor leden, 3 euro voor niet-leden  
! Niet leden kunnen pas inschrijven vanaf maandag 18/3 dus als lid van onze afdeling krijg je voorrang wanneer 
je je voor deze datum via mail inschrijft. 
 
 

Kinderoppasdienst (contact: Eva Vervondel en Els De Laet) 

- aanvraag babysit minstens 5 dagen vooraf (antwoord pas na werkuren) 
- via bbsskl@hotmail.com  
 
 

Reductie- , gsm- en treinkaarten, filmcheques met korting 
- aan te vragen bij Marijke Peeters op 0470/86.41.06 of via marijkepeeters52@hotmail.be. 
- Marijke helpt u met het invullen van de formulieren voor de aanvraag van nieuwe of te vernieuwen kortingskaarten 
korting op gsmkaarten: 4 à 5% * korting op Go Pass, Rail Pass en Key Card: 5% * korting op filmcheques 20%! 

 

Gezinspolitiek 
Op een zondagnamiddag in de lente plannen we een ludieke actie. We houden iedereen nog op de wat betreft datum 
plaats en precieze activiteit. 
 

Cultureel familieprogramma met vooraf kindvriendelijke randactiviteiten  
info op www.ccdeploter.be en in familiebrochure. 
 

Tijdschrift Botsing (gratis voor leden met tieners vanaf 12 tot 16 jaar) 

aanvragen via gezinsbondlombeek@gmail.com (vermeld lidnummer en leeftijd kinderen) 
 

 

Nieuwsbrief liever per mail? Vrijwilliger op één van de activiteiten? 

We verzamelen emailadressen van onze leden via onze website en dit voor uitsluitend eigen gebruik. 
 

In de kijker. 

Van 14 tot 24 februari staat het Reuzenhuis in het Provinciehuis in Leuven (18/02 gesloten) 

Een aanrader om de gevaren in de huiselijke omgeving voor kinderen te ontdekken en ongevallen te voorkomen ! 

Meer info : http://reuzenhuis.gezinsbond.be 
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Onze afdeling steekt een handje toe op het moederdagontbijt van KWB Lombeek in het parochiehuis van Sint-Jozef op 

de Dahlialaan en dit op zondag 12 mei 2013. De opbrengst gaat naar een schooltje in Manthoc in Peru. 

 

Je plaatselijke bestuursploeg 

Els Claeys (website, tweedehandsbeurs, kleuterzwemmen en GSF), Muilemlaan 4, 02/303.88.07 

Marijke Peeters (reductiekaarten, penningmeester en gewestverantwoordelijke), Korenbloemstraat 12, 02/582.53.34 

Ine Roesems (gezinswandeling, familieprogramma De Ploter ), Notestraat 47, 02/581.04.41 

Nathalie Vanbeylen (gezinspolitiek), Processiestraat 74, 02/306.86.58  

Sven Van Campenhout (voorzitter, soc.cult.werk), Muilemlaan 20, 02/582.76.90 

Sarah Vergauwen (ledenadministratie), Ternatstraat 13, 02/582.63.23 

Eva Vervondel (gezinswandeling, kinderoppasdienst), Beukstraat 4, 0473/54.94.24 


