
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inheemse Amfibieën … Wat? 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 6 februari 13:30 uur -> tot ten laatste 15:30 uur 

in de prachtige kelderruimte van WC “Den Bleek” Stationstraat 35  

Ouders, grootouders, oppassers, kinderen tussen 9 en 12 jaar zullen zeer veel opsteken. 

Jongere kinderen eveneens welkom. 

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 2019 aan annewyckmans@telenet.be  

 

 

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 rij-instructeur. 
Voor iedereen die vindt dat er in de loop van de jaren zoveel gewijzigd is. 
ma. 29 april 2019 om 20.00 u. in het OCMW ontmoetingslokaal. 
Meer info in ons volgend Lenniks Bondje of in een volgende nieuwsbrief.
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2019 

woe. 06 februari Wij bezoeken de amfibieëntentoonstelling in Den Bleek, Stationsstraat 35, 1750 

Lennik. De gidsen verwachten ons om 13.30 u. Inschrijven tot 31/01. 

za. 30 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. 22 april Gezelschapsspelletjes spelen in Den Bleek, samen met de bewoners, misschien komt de 

paashaas nog op bezoek! Voor kinderen vanaf 3 jaar en hun (groot)ouders. Van 14 tot 

17 uur. Inschrijven tot 15/04. 

ma. 29 april  Opfrissing rijbewijs. Voor iedereen die vindt dat er in de loop van de jaren zoveel 

gewijzigd is. Om 20.00 u. in het OCMW ontmoetingslokaal. 

woe. 26 juni Wandeling voor groot en klein waarbij we ook nog wat leren, i.s.m. MOLennik. 

17, 18 augustus Lennikse feesten : Medewerking aan ‘Kind is Koning’  met o.a. organisatie van 

speelgoedrommelmarkt.  

vanaf september Nieuwe zwemreeks???  Opnieuw te Ternat??? 

za. 5 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. 

14 oktober Bezoek aan het voedingssalon te Brussel. 

9 december Babygebaren. Wat wil je baby je vertellen… voor ouders met zeer kleine kindjes. i.s.m. 

Het Huis van het Kind, Markt 15, Lennik. 20.00 u. 

In de loop van het jaar sluiten we zeker nog aan bij activiteiten georganiseerd door de Gemeente Lennik (11 

juliviering, jaarmarkt…). 

En natuurlijk maken we ook reclame voor alle activiteiten georganiseerd door GEZINSBOND zoals 

gezinsdagen, wandeldagen,  wandelrally… 

Meer inlichtingen: www.gezinsbondlennik.be,  in ons “Lenniks Bondje”, gezinsbondlennik@gmail.com  of 

telefoneren naar Greta CLAES   02/532 08 37. 

      

http://www.gezinsbondlennik.be/
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De lidkaart waarmee je spaart- Lidkaart 2019 

Heb je de nieuwe lidkaart(en) al ontvangen?  Deze lidkaart is tegelijkertijd 

spaarkaart. Het gespaarde tegoed van 2018 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, 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 2019 

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 2019 

De jaarlijkse kortingskaarten 2019 kunnen nog aangevraagd worden bij de verantwoordelijken: 

Voor Eizeringen en Sint-Martens:  

Christine Claes-Van Huychem, Negenbunderstraat 4, 02/532 03 09 

Voor Sint-Kwintens en Gaasbeek: Stella Mestdagh, Bruegelhof 4a, 02/532 05 15 

Het aanvraagformulier kan je ook downloaden via de 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): 52 euro 

                      Rail Pass (2de klas): 77 euro  

Rail Pass (1ste klas): 118 euro        

           Key Card (2de klas): 23 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!  

http://mijn.gezinsbond.be/
http://mijn.gezinsbond.be/
mailto:gezinsbondlennik@gmail.com
http://www.gezinsbondlennik.be/
mailto:gezinsbondlennik@gmail.com


Het Lenniks Bondje    pagina 4 

Gezelschapsspelletjes spelen? Maar geen vriendjes??? 

Een leuke afsluiter van de paasvakantie! 

Ben je ouder dan 3 jaar, dan ben je welkom in het 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 tot 15/04: mail naar gezinsbondlennik@gmail.com 

 

 

 

KINDEROPPASDIENST van Gezinsbond Lennik 
 

Wil je graag een kinderoppas aanvragen of wil je je diensten aanbieden 

als kinderoppasser, aarzel dan niet om contact op te nemen met Christel 

via KODLennik@gmail.com.   

 

 

 

 

Nieuws van de Ha2ootjes?  

Eind februari zou het zwembad van Ternat terug open gaan. 

Kunnen wij dan herstarten in september 2019? 

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! 

mailto:gezinsbondlennik@gmail.com
mailto:KODLennik@gmail.com
mailto:gezinsbondlennik@gmail.com
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TWEEDEHANDSBEURS 

Lente- en zomercollectie kinderkledij (0 tot 14 jaar), baby- en 

kindermateriaal, speelgoed, fietsen, zwangerschapskledij. 

 

Zaterdag 30 maart 2019 

Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39, 1750 Lennik 

Verkoop van 14.00 u. tot 16.00 u. 

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! Dank voor je steun.  www.nascivzw.be 

Info voor verkopers: 

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

Enkele tips: 

- Plaats niet te veel op de tafel; reserveer beter 2 tafels dan dat je alles opstapelt; 

- Voorzie ook een systeem om de kostprijs te vermelden; 

- Leg de kledij per leeftijd/geslacht 

- Je kan een kledingrek zelf meebrengen of huren voor de prijs van 5 euro 

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 (tafels van ongeveer 1,20 meter) 

- 1 tafel: 10 euro 

- 2 tafels: 16 euro 

Leden van Gezinsbond krijgen een korting van 4 of 6 euro (1 of 2 tafels) spaarwaarde op de lidkaart. Breng je lidkaart mee! 

http://www.nascivzw.be/
mailto:gezinsbondlennik@gmail.com


Het Lenniks Bondje    pagina 6 

Nieuw!  Nieuw!  Nieuw!  Nieuw!  

 

139 gezinnen kregen in hun mailbox onze digitale nieuwsbrieven: 

tweedehandsbeurs, voedingssalon,.... 

PROFICIAT! 

Jij niet? Spijtig!   

Dit komt omdat je 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! 

 
 
 

 

DIGITAAL ONTMAAGD     

07/02/2019 van 20.00 u. tot 22.00 u.  

Locatie Gasthuisstraat 2, 1730  Asse, Huis van het Kind Asse  

Met je pubers over seks praten: niet simpel. Doet de gedachte aan gênante gesprekken het 

schaamrood naar je wangen stijgen? Ben je bang om je bloot te geven en is sexting ver van je 

bed? Mevrouw Van Gysegem zet je via concrete situaties en praktische tips een heel eind 

verder en helpt je korte metten maken met taboes.  

 

Zo kan je met een gerust hart je tieners hun weg laten zoeken op het pad van liefde en seks. 

In real life én digitaal. 

Mevrouw Sarah Van Gysegem is auteur van ‘Typisch Tieners’ en ‘Digitaal ontmaagd’ en redacteur van BOTsing.  

Ouders kunnen gratis deelnemen. Je moet wel ten laatste op 06/02 inschrijven:  02 452 80 67 of huisvanhetkind@asse.be 

http://www.gezinsbond.be/
mailto:huisvanhetkind@asse.be

