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TWEEDEHANDSBEURS 

Herfst- en wintercollectie kinderkledij (0 tot 12 jaar), baby- 

en kindermateriaal, speelgoed, fietsen. 

 

Zaterdag 5 oktober 2019,  Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39, 1750 Lennik 

Verkoop van 14.00 u. tot 16.00 u. 

Info voor verkopers: 

Je huurt een tafel waarop je je koopwaar uitstalt. Je verkoopt zelf.  

Enkele tips: 

- Hou je stand overzichtelijk; beperk wat je meebrengt. 

- Reserveer beter 2 tafels dan dat je alles opstapelt; 

- Grote stukken kan je aanbieden via een foto; 

- Je kan een kledingrek zelf meebrengen of er een huren.  Geen kleerhangers ter beschikking 

Inschrijven: 

- bij voorkeur via mail naar gezinsbondlennik@gmail.com met vermelding van naam, adres, lidnummer, gewenst 

aantal tafels/kledingrek 

- na antwoord/bevestiging van mail, het gepaste bedrag overschrijven op 

 BE22 7341 7007 3947.  Vooraf betaald = zeker gereserveerd. 

- Indien mailen niet kan, telefoneren op 02  532 08 37 (Greta Claes) 

- Tafels klaarzetten vanaf  13.15 u. (wie eerst komt, eerste keuze van tafel) 

- Onderlinge verkoop vanaf 13.45 u.  

Kostprijs:  

1 tafel (ongeveer 1,20 m.): 10 euro,  2 tafels: 16 euro,  kledingrek: 5 euro 

Leden van Gezinsbond krijgen een korting van 4 of 6 euro (1 of 2 tafels). 

Info voor kopers: iedereen is welkom! 

We verzamelen opnieuw schoolmateriaal, baby- en kindermateriaal en kinderkledij in voor NASCI . Je kan zakken/dozen 

plaatsen in de inkomhal van de eetzaal tot 16.00 uur.  Geen speelgoed! www.nascivzw.be  dankt je hartelijk. 

NIEUW –Andere schikking zodat er meer ruimte komt tussen de tafels! 

mailto:gezinsbondlennik@gmail.com
http://www.nascivzw.be/
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Met de Gezinsbond naar het ‘VOEDINGSSALON’ 

Wie gaat er mee op maandag 21 oktober met de Gezinsbond naar het voedingssalon te Brussel? 
De Beurs vindt plaats van 19 t/m 27 oktober met meer dan 350 exposanten, 
verdeeld over 4 paleizen. 
Een ‘must’ voor diegenen die graag een dagje willen rondlopen in de vele 
paleizen met nog meer standen die elk jaar wel iets nieuws aan de man/vrouw 
willen brengen. 
Vertrek om 9 uur en terug rond 16.30 uur. 
 
Geïnteresseerd ??? Gelieve in te schrijven bij Godelieve Lories – Eeckhout, Frans Van der Steenstraat 21, 
Lennik (tel. 02/532 51 04) of Godelieve.Eeckhout@skynet.be  
Bij voldoende inschrijvingen leggen we een bus in. De toegangskaart krijg je gratis. 
 

LIDGELD 2020 

Gezinsbond meldt ons dat het lidgeld voor 2020 verhoogt naar 41 euro. 

Een bijdrageverhoging is nooit leuk nieuws, maar met deze stijging blijven we nog ver onder de inflatie. We 

hopen dat een verhoging van 1 euro na vijf jaar als 'logisch' wordt ervaren in een tijd dat alles duurder wordt.  

 

 Gezinsbond Groot Lennik- alle info digitaal. 

 

Heb jij onze nieuwe website al eens bezocht? 

https://grootlennik.gezinsbond.be 

Hier vind je de komende activiteiten van onze afdeling  terug. 

Wanneer je een activiteit aanklikt kan je makkelijk 

inschrijven. 

OPGELET! Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt onze oude website. 

 

 

Wens je ook nog telkens een herinneringsmail te krijgen, dan kan dat wanneer je je 

registreert bij ‘Mijn Gezinsbond’.  Je ontvangt dan onze Nieuwtjes Gezinsbond Groot Lennik.  

 
 

mailto:Godelieve.Eeckhout@skynet.be
https://grootlennik.gezinsbond.be/
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Kortingskaarten 2020 

De jaarlijkse kortingskaarten NMBS grote gezinnen kun je 

aanvragen bij een verantwoordelijke. 
 

Voor Eizeringen en Sint-Martens:  

Christine Claes-Van Huychem, Negenbunderstraat 4, 02/532 03 39 
 

Voor Sint-Kwintens en Gaasbeek:  

Stella Mestdagh, Bruegelhof 4a, 02/532 05 15 

Het aanvraagformulier kan je tot 31/12/2019 downloaden via de oude website www.gezinsbondlennik.be.  

Je vindt hier ook alle info. 
 

Je lidkaart nog meer waard! 
Lijnkaarten: 16 euro met 10% spaarkorting, altijd in voorraad.  
 

Interesse? Wel eerst bestellen! 
Telefoonkaarten met 4% spaarkorting: Base, Proximus en Orange: 15 euro  

NMBS met 5% spaarkorting:         Go Pass (2de klas): 66 euro 

                      Rail Pass (2de klas): 83 euro  

 Rail Pass (1ste klas): 128 euro        

           Key Card (2de klas): 24 euro 

Bioscoopcheques met een korting tot 2 euro voor de verschillende filmzalen. 
 

Bel naar 02 532 08 37 of mail naar gezinsbondlennik@gmail.com en kom je kaart(en) op het afgesproken 

moment ophalen. Zeelmakersstraat 3. Breng zeker je lidkaart mee!  
 

OPGELET:  we kregen de melding dat de samenwerking mogelijk wijzigt vanaf 01/01/2020. 

Zo staat nu al vast dat er geen telefoonkaarten meer kunnen verkocht worden via ons verkooppunt. De 

aangekochte kaarten mogen wel nog verder gebruikt worden binnen hun vermelde geldige periode.   

 

Gezinsbond Groot-Gooik nodigt uit: BLAFWAF BROEDERLIEFDE 

Zaterdag 16 november- 20 uur 
Kerk Strijland, 1755 Gooik (Strijlandstraat 61) 

Kaarten: 10 euro 
gezinsbondstrijland@gmail.com  

http://www.gezinsbondlennik.be/
mailto:gezinsbondlennik@gmail.com
mailto:gezinsbondstrijland@gmail.com
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Wanneer je voor een avondje uit een babysit wenst, kan je die 

aanvragen bij de Gezinsbond.  

Mail ongeveer een week vooraf naar KODLennik@gmail.com en geef 

alle info door. De verantwoordelijke bespreekt voor jou een oppas.  

Is het de eerste keer, dan vraagt Christel jou om een vragenlijst in te 

vullen. Je verneemt ook meer over  de verzekering en over de tarieven. 

 

 Vanaf 2019 

Eén uurtarief 5 euro/uur 

Overnachting ( van 22 tot 8 uur + ontbijt) 25 euro 

Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) 10 euro 

Prestatieboekje voor 5 oppasbeurten (verzekering)- bij 

de coördinator 

10 euro 

Een begonnen uur telt als een volledig uur. Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald.  

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één verzekeringsbriefje verschuldigd.  

 

 

 

WINTERSPORTBROCHURE 2019-2020 
 

Droom je al van sneeuw en veel skiën? Dan krijg je de 

smaak nog meer te pakken met de nieuwe 

wintersportbrochure van Gezinssport Vlaanderen, de 

sportdienst van de Gezinsbond. 

Ook voor het komende wintersportseizoen hebben we 

een gevarieerd aanbod van ski-, snowboard-, langlauf- 

en wandelvakanties voor alle leeftijden samengesteld. 

Verwacht je aan een week vol winterpret in fijne 

skigebieden en in gezinsvriendelijke hotels met 

bruisende avondanimatie en een all-informule. 

Vraag onze winterbrochure aan en geniet van een 

vroegboekkorting van 25 euro per persoon. 

Info op www.gezinssportvlaanderen.be  

mailto:KODLennik@gmail.com
http://www.gezinssportvlaanderen.be/
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Gezinsbond Lennik organiseert in samenwerking met Het Huis van het Kind: 

Babygebaren als communicatie  

Je kindje begrijpt al veel maar …  kan het nog niet verwoorden 

 

Maandag 9 december 2019 om 20 uur 

 

Voor alle ouders met baby’s 

Het Huis van het Kind    -   Markt 15    -    1750 Lennik 

Met begeleider van het VCOK. 

Met babygebaren kunnen baby’s tussen 0 en 12 maanden tonen wat ze nodig hebben, wat ze zien, wat er in hen omgaat… 

Gebaren die net zo makkelijk zijn als ‘dag’ zwaaien. Het is een eenvoudige en praktische manier van communiceren die ook 

de taalontwikkeling en het zelfbewustzijn bevordert. Maar het is vooral leuk om dit achteraf thuis samen met je baby te 

doen.  

Je kiest voor gebaren in de ontwikkelingsfase van het kind wanneer hij/zij al veel woorden begrijpt maar nog geen 

gesproken taal kan gebruiken. De bedoeling is om gebaren achterwege te laten vanaf het kind kan spreken. Het voordeel 

van baby-gebarentaal is dat je – en ieder die met uw kind in contact komt – die enkele gebaren snel kunt leren en 

onmiddellijk gebruiken.  

Noteer razendsnel die avond in je agenda en geef ons een seintje want de plaatsen zijn beperkt. Deelnemen is gratis. 

Mail naar info@huisvanhetkindpajottenland.be. 

 

ZWANGER ? Kruip in je pen 

Wat ons tijdschrift ‘Brieven aan Jonge Ouders’ zo bijzonder maakt: de vele 
herkenbare en uit het leven gegrepen verhalen. Zo openen we elk 
nummer met het dagboek van een papa of mama die maand per maand 
vertelt over het leven met zijn of haar kindje. We volgen hen van de 
zwangerschp over de babytijd tot de peuter- en kleutertijd. 
Momenteel zijn we op zoek naar zo’n nieuwe dagboekschrijver.  Een 
mama of papa die het ziet zitten om stukjes te schrijven voor ons. Of een 
koppel dat ons om beurten een kijkje in hun leven wil geven. 
Kreeg je er in mei of juni een kindje bij of ben je deze zomer bevallen? 
Schrijf je graag en heb je zijn om twee jaar aan een stuk heel regelmatig 
een dagboek bij te houden voor ‘Brieven aan Jonge Ouders’?  
Stuur snel een e-mail naar bjo@gezinsbond.be en de redactie mailt je met 
veel plezier meer info door. 
 

mailto:info@huisvanhetkindpajottenland.be
mailto:bjo@gezinsbond.be

