HET LENNIKS BONDJE
jaargang 50
nummer 1
januari/februari/maart 2020

REKLAME
DRUKKERIJ

Erkenningsnummer P005152

HEREMANS BVBA

Driemaandelijks tijdschrift van Gezinsbond Groot Lennik
VU De Saeger Jeroom, Zwartenbroekstraat 7 – 1750 Lennik
www.gezinsbondlennik.be

Inheemse amfibieën… Waar zijn die voor nodig?

Gezinsbond Lennik bezoekt de tentoonstelling van Natuurpunt M.O.Lennik
Sommige Lennikse scholen brengen ook een bezoek aan de tentoonstelling
tijdens de schooluren maar… kinderen vinden een 2de bezoek helemaal niet
erg.
Woensdagnamiddag 5 februari 13:30 uur -> tot ten laatste 15:30 uur
in de prachtige kelderruimte van WC “Den Bleek” Stationsstraat 35
Ouders, grootouders, oppassers, kinderen tussen 7 en 12 jaar zullen zeer veel
opsteken.
Jongere kinderen krijgen ook nog een kikkerglibberig verhaaltje!
Behalve boeiende informatieborden, uitnodigende maquettes en een levensecht
terrarium krijgen jullie een uitgebreide en spannende uitleg door natuurliefhebbers en
-gidsen die er net dat ietsje meer van weten. Als afsluiter kunnen de deelnemers, via
een boeiend spel, laten zien wie er het meest heeft opgestoken! Jullie komen toch
ook?
Deelnemen? Geef een seintje voor 31 januari 2020 aan annewyckmans@telenet.be

2020
woe. 05 februari

Wij bezoeken de amfibieëntentoonstelling in Den Bleek, Stationsstraat 35, 1750
Lennik. De gidsen verwachten ons om 13.30 u. Inschrijven tot 31/01.

woe. 5 februari

Veilig online: Internet en Privacy i.s.m. het Huis van Het Kind en de gemeente Lennik.
Om 20.00 u. in het zaaltje achter de BIB, Schapenstraat 36B, 1750 Lennik.

za. 28 maart

Tweedehandsbeurs voor zomerkledij, babymateriaal en speelgoed in de refter van
het Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39, Lennik.
Verkoop van 14.00 tot 16.00 u.

ma. 18 mei

Het nieuwe erfrecht, huwelijksrecht, schenkingen, zorgvolmachten. Door mevr.
Erika Coene, medewerker Sociaal Juridisch advies van Gezinsbond. Cafetaria van Den
Bleek, Stationsstraat 35, Lennik

woe. 24 juni

Wandeling voor groot en klein waarbij we ook nog wat leren, i.s.m. MOLennik.
Vertrek aan café Schaekels, Nellekenstraat, Eizeringen

15 augustus

Lennikse feesten : Medewerking aan ‘Kind is Koning’ met o.a. organisatie van
speelgoedrommelmarkt.

za. 3 oktober

Tweedehandsbeurs voor winterkledij, babymateriaal en speelgoed in de refter van
het Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39, Lennik.
Verkoop van 14.00 tot 16.00 u.

21 oktober

Bezoek aan het voedingssalon te Brussel. Meer info op de website.

In de loop van het jaar sluiten we zeker nog aan bij activiteiten georganiseerd door de Gemeente Lennik.
En natuurlijk maken we ook reclame voor alle activiteiten georganiseerd door GEZINSBOND zoals
gezinsdagen, wandeldagen, wandelrally…
Meer inlichtingen: https://grootlennik.gezinsbond.be, in ons “Lenniks Bondje”,
gezinsbondlennik@gmail.com of telefoneren naar Greta CLAES 02/532 08 37.

2020
Gezinsbond wordt 100 jaar.
Wij vieren mee !

De lidkaart waarmee je spaart
Lidkaart 2020
Heb je de nieuwe lidkaart(en) al ontvangen? Deze lidkaart is tegelijkertijd
spaarkaart. Het gespaarde tegoed van 2019 wordt automatisch overgezet.
Het gespaarde saldo kan je raadplegen via ‘mijn gezinsbond’. Afnames
kunnen per schijf van 10 euro.

‘mijn gezinsbond’, waarom zou je hier registreren?
- je kan je online portemonnee controleren;
- je kan je adres en gezinssamenstelling aanpassen;
- controle van je abonnementen (De Bond, Brieven Jonge Ouders, Brieven aan Grootouders, BOTsing...).

Lidgeld nog niet betaald?
Dit is dan je LAATSTE Bondje. Wil je nog lid blijven van de Gezinsbond, contacteer me dan op
gezinsbondlennik@gmail.com of 02 532 08 37.

Bonnenboekje 2020
De bonnenboekjes werden bezorgd in de eerste weken van januari. Woon je echter niet in Lennik of heb je
het bonnenboekje toch niet gekregen, dan kan je het komen ophalen tijdens een van onze activiteiten of na
een seintje 02 532 08 37, Zeelmakersstraat 3, 1750 Lennik. Wens je een boekje van regio AALST dan kan
je dit ook bekomen.

Kortingskaarten 2020
De jaarlijkse kortingskaarten 2020 kunnen nog aangevraagd worden bij de verantwoordelijken:
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.

Je lidkaart nog meer waard!

10 rittenkaarten van De Lijn: 16 euro met 10% spaarkorting, altijd in voorraad.

* De papieren magneetkaarten worden vanaf november 2019 vervangen door een elektronische
kaart (smart ticket) om te scannen. De papieren magneetkaarten kunnen nog gebruikt worden tot
eind maart 2020.

Interesse? Wel eerst bestellen!
NMBS met 5% spaarkorting:

Go Pass
Rail Pass (1ste of 2de klas)
Key Card (2de klas)
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!
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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.

Kersverse ouders lezen het magazine Brieven
aan Jonge Ouders, ouders van tieners
lezen BOTsing maar wat lezen grootouders? Het
gloednieuwé én gratis
magazine GROOTouders. Met boeiende en
herkenbare verhalen, speciaal voor grootouders
met een groot hart voor hun kleinkinderen.
Het magazine verschijnt om de drie maanden en is
gratis voor grootouders die lid zijn van de
Gezinsbond.
Surf naar gezinsbond.be en klik op ‘publicaties’. Je vindt al snel de link naar deze nieuwe uitgave.
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Tweedehandsbeurs
Lente- en zomercollectie kinderkledij (0 tot 14 jaar), baby- en
kindermateriaal, speelgoed, fietsen, zwangerschapskledij.

Zaterdag 28 maart 2020,

Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39, 1750 Lennik

Verkoop van 14.00 u. tot 16.00 u.
Info voor verkopers: Zelfverkoop:
-

je huurt een tafel en verkoopt zelf.

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 zelf een kledingrek meebrengen of er een huren. Er zijn 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, 2 tafels: €16, kledingrek: €5.
Leden van Gezinsbond krijgen een korting van €4 of €6 (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.
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Zin in zomer?
Ontdek onze actieve vakantieformules!
Heb je ook al zoveel zin in de zomer? Bekijk dan snel het nieuwe zomeraanbod van Gezinssport
Vlaanderen. Het gevarieerd vakantieaanbod staat immers weer synoniem voor ontdekken, beleven
en actief bezig zijn. Ontdek onze actieve vakantieformules voor gezinnen in het buitenland.
Maak kennis met ons exclusief aanbod voor eenoudergezinnen. Geniet met je kleinkinderen
aan zee of in de Limburgse bossen. Fiets en wandel mee op onze fijne bestemmingen in binnenen buitenland. Voldoende inspiratie dus om een
actieve vakantie te plannen.
Actieve vakantieformules voor:
•
•
•
•

Gezinnen
Eenoudergezinnen
Grootouders & kleinkinderen
50-plussers

Mooie voordelen & kortingen voor leden
Gezinsbond!
 40 euro voordeel pp.
bij reservatie binnenlandse vakantie
25 euro/pp. vroegboekkorting (reservatie voor 01/04)
30 euro vanaf het 2de kind en volgende
(bij reservatie buitenlandse vakantie)
Vraag onze zomerbrochure vandaag nog aan!
Gezinssport Vlaanderen vzw
Sportdienst Gezinsbond
T 02 507 88 22
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
www.gezinssportvlaanderen.be

