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Nieuws van onze zwemclub.
Op zoek naar nieuwe coördinator.
Lees op pagina 3.

Gezelschapsspelletjes spelen? Maar geen vriendjes???
Een leuke afsluiter van de paasvakantie!
Ben je ouder dan 3 jaar, dan ben je welkom in de cafetaria van Den
Bleek, Stationsstraat 35, 1750 Lennik. Breng eventueel je
lievelingsspel mee. Wij en de bewoners spelen samen met jou. Je
(groot)ouders zijn natuurlijk ook welkom.
En misschien komt de paashaas wel op bezoek!!!

maandag 22 april 2019
14.00 u. tot 17.00 u.
WCD Den Bleek, Stationsstraat 35, 1750 Lennik
Inschrijven (gratis) tot 15/04: gezinsbondlennik@gmail.com of bel 02 532 08 37

Bruegel in onze regio?
Op woensdag 26 juni 2019 organiseren M.O.Lennik en Gezinsbond Groot Lennik de
jaarlijkse natuurwandeling.
De wandeling van ongeveer 3 km wordt geleid door natuurgidsen en is op maat van de
wandelaars. Ook dit jaar voorzien we heel wat natuurweetjes en een leuke vertelling in
het thema Bruegel maakt deze namiddag volledig.
Vertrek om 14 u. aan het speeltuintje op het kerkplein van Sint-Martens-Lennik en we sluiten daar af met een verfrissend
ijsje.
Voorzie aangepaste (regen)kledij, hopelijk een zonnepetje en een flesje water.
Deelnemen is gratis maar je deelname bevestigen bij Godelieve Eeckhout (02 532 51 04) is belangrijk zodat we voldoende
versnaperingen kunnen voorzien.
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Met onze verontschuldigingen!
De week voor nieuwjaar mochten we onze 70 plus leden en de leden van Gezinsbond
die al minstens 40 jaar onafgebroken lid zijn, verrassen met een cadeautje.
Zij kregen een ‘almanak met een hoek af’ opgeborgen in een herbruikbaar
boodschappentasje met het logo van de Gezinsbond.
Spijtig genoeg hebben we moeten vaststellen dat de almanak niet alleen een hoek af
heeft, maar dat op veel van deze almanakken de dagvermeldingen vanaf 7 maart tot
eind maart verkeerd zijn.
Wij willen ons hiervoor verontschuldigen. Wij hopen dat u ondanks dit ongemak toch
kan genieten van de weetjes die dagelijks terug te vinden zijn op deze kalender.

Hoe lang is het geleden dat jij je rijbewijs haalde?
Mogelijk vind ook jij dat het allemaal wel heel ingewikkeld geworden is.
Daarom volgend initiatief:

Opfrissing rijbewijs met een erkend rijinstructeur.
Voor iedereen die vindt dat er in de loop van de jaren zoveel gewijzigd is.

ma. 29 april 2019 om 19.30 u.
in het ontmoetingslokaal van wcd DEN BLEEK, Stationsstraat 35, 1750 Lennik.
Deze uiteenzetting, met kans op vragen stellen, is gratis.
Meld je aanwezigheid via mail naar gezinsbondlennik@gmail.com of bel 02 532 08 37.

OPGELET : gewijzigde lokatie en gewijzigd startuur !!!

Inheemse Amfibieën … de namiddag was bijna te kort
Met achttien waren we, kinderen en volwassenen, om te
kijken en luisteren naar dat wat M.O.LENNIK te vertellen en
te tonen had.
Eén jonge deelnemer die de dag voordien de tentoonstelling in
klasverband bezocht, vond het heerlijk om met oma en broer een 2de keer aanwezig te zijn. Hadden de
afwezigen ongelijk? Zeker weten! De aanwezige kinderen hebben alvast goed begrepen hoe belangrijk kikkers
en padden kunnen zijn om een stevig natuurnetwerk in stand te houden!
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Nieuws van de Ha2ootjes?
Eind maart zou het zwembad van Ternat terug open gaan.
Kunnen wij dan herstarten in september 2019? Voorlopig niet!
Wij kijken nog steeds uit naar een nieuwe coördinator.
Ben jij een sportieve mama of papa en wil jij deze prachtige organisatie met onze hulp verder zetten?
Mail naar gezinsbondlennik@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten!
Voorlopig herstarten onze zwemlessen niet, maar mogelijk interesseert het volgende jou?

--

Snel inschrijven bij Panta Rhei VZW
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Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw!
139 gezinnen kregen in hun mailbox onze digitale nieuwsbrieven:
tweedehandsbeurs, voedingssalon,....

PROFICIAT!

Jij niet? Spijtig!
Dit komt omdat je nog nooit geregistreerd hebt bij ‘Mijn Gezinsbond’. Wij kennen dan ook je mailadres niet.
Zo registreer je:
Ga naar www.gezinsbond.be en klik onder het logo van
Gezinsbond op ‘Mijn Gezinsbond’. Nu moet je je lidnummer en je
postcode ingeven. Zorg dat je je lidkaart bij de hand hebt!
Nadien doorloop je de 5 stappen en wordt je mailadres
opgenomen in de database. Je mailadres wordt enkel gebruikt
voor de nieuwsbrief van de Gezinsbond en voor de nieuwsbrief
van Gezinsbond Groot Lennik. Je kan op elk moment uitschrijven.
Hoe nauwkeuriger je alles aanvult, hoe correcter je ook alle info
toegestuurd krijgt. Bv. Brieven aan Jonge Ouders (met een kindje
tot 2 jaar), Brieven aan Ouders met Tieners, Brieven aan
grootouders,…

Registreer je
vandaag nog. Zo krijg je voor elke activiteit nog een
digitale herinnering!

Paaseierenraap van de Gemeente Lennik

De paasklokken vliegen dit jaar ook over Lennik. Ze strooien hun eieren uit op het domein
van het Kasteel van Gaasbeek. Ga met je mandje aan de arm op zoek naar de lekkerste
eieren.
za. 20/04 - 10.00 u. - Domein van Gaasbeek - www.lennik.be - jeugd@lennik.be

