Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw -

activiteiten lente/zomer 2017

krokusvakantie!
Gooiks Reizend Poppentheater Ja-Ja
speelt “De kast van de poppenkoning”
op woensdag 1 maart 2017
om 14.30 uur in Parochiecentrum Sint-Pieter, Balléstraat Rink
ingang 3 € - iedereen welkom !!!
doelpubliek: kinderen vanaf 5 tot 12 jaar

info: Marie-Jeanne Meert (02/377.19.44)

TWEEDEHANDSBEURS
voor lente- en zomerkleding (kinderen tot 16 jaar)
baby-artikelen, speelgoed, sportgerief, fietsen

op zaterdag 25 maart 2017
van 14 tot 16 uur in Zonnig Leven - Vanderstraetenstraat 198 (Zuun)
Indien u een koopje wil doen, kom dan gerust langs (ook toegang voor niet-leden van de Gezinsbond). De
leden/verkopers staan zelf in voor de verkoop en betalen 5 € per stand. Gelieve u snel in te schrijven.
Plaatsen beperkt. Inschrijven en info via e-mail gezinsbond.spl@telenet.be of 02/305.68.44 van maandag tot
vrijdag vanaf 19 uur bij Louise Debremaeker - Hublau.

Week van de opvoeding (thema: “samen huilen, praten, lachen, eten”)
Samenwerking tussen de Gezinsbond en het Huis van het kind:

op woensdag 17 mei 2017 (tussen 14.00 en 17.00 uur)
“Knuffelturnen” en “Verhaaltjes om van te smullen”
afzonderlijke sessies voor peuters en kleuters
locatie: dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, SPL
Volg voor meer informatie de website van het Huis van het Kind van SPL
(https://www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind)

Korting bij handelaars(met de lidkaart) - bonnenboekje
Gebruik je lidkaart voor een automatische korting bij de aangesloten handelaars. Raadpleeg
de nationale website (klik “mijn gezinsbond”) voor de stand van je online portemonnee).
Kortingen in de buurt bij:
An & Oog Optiek (Gemeenteplein 3 Vlezenbeek) / Bierhandel Ghysels (Sashoek 11, Lot )/ ’t Zenneke
(tekstielwaren Basiliekstraat 80, Halle) / In ’t Boerinneke (kleding, Basiliekstraat Halle) / Alizarine (kunstgrafisch materiaal, hobby, Nederhem 29, Halle)/ Vom Fass (geschenken, Basiliekstraat 70, Halle). Ook bij
Standaard Boekhandel, Brantano, Planet Parfum, Di, Kewlox, Go Sport, Vlaamse Oliecentrale, ENI,
Ecopower, Gezinsvakantie Familiatours, Sportvakanties, Gezinssport Vlaanderen, Jeugdvakanties Afya,
Molenheide, Hengelhoef (je vindt alle adressen op www.gezinsbond.be)

Sportieve vakantiebrochure Pasen – zomer 2017 :
het volledige aanbod kan je raadplegen op www.gezinssportvlaanderen.be (02/507.88.22) en www.afya.be
(02/507.88.67) : themavakanties voor kinderen-jongeren van 5 tot 18 jaar (Dieren, Technieken multimedia,
Waterfun, Sport& taal, Avontuur, Sportkickx, Animatorcursus), voor gezinnen (Belgische kust, Fun &
adventure Ardennen, bergwandelvakanties in Oostenrijk, wandel- en cultuurvakanties in Italië, Slovenië en
Oostenrijk), voor éénoudergezinnen (actieve vakantie in Oostenrijk, Oostende, Houffalize), voor grootouders
en kleinkinderen (aan de kust en Ardennen) - inschrijving online mogelijk.

Zwemlessen-watergewenning: aan de lopende lessenreeks (september 2016 - april 2017 ) doen
270 kinderen-jongeren mee!

Een nieuwe lessenreeks start in september 2017. Info vind je in onze volgende ledenbrief.

Info over de werking van de Gezinsbond:
Nationale afdeling: www.gezinsbond.be – tweewekelijks tijdschrift “De Bond”
Plaatselijke afdeling: www.gezinsbond-leeuw.be / e-mail: gezinsbond.spl@telenet.be
Secretariaat Zuun-Negenmanneke : 02/377.90.10
Secretariaat Rink-Oudenaken-Sint-Laureins-Berchem : 02/377.19.44

