
Gezinsbond afdeling Lede 

           

Bestuursverkiezingen 2017 

  

Onze afdeling zoekt talent om de vrijwilligersploeg te versterken. 

Ontmoet jij graag mensen of heb jij organisatietalent? 

Ben jij een handige klusser of een administratieve duizendpoot? 

Misschien heb je wel een leuk idee voor een activiteit? 

Wat jouw talent ook is, word onze nieuwe vrijwilliger! 

Stuur ons een mailtje uiterlijk 31 januari 2017 en vertel ons waarom je 
ons wil versterken. 

 

Contact Gezinsbond Lede : 

Katrien Goeman,  kod_lede@hotmail.com of Marcia Van Den Eeckhout, 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com 

  



                               

 

Je hebt het misschien al gemerkt maar GSF (gezinssportfederatie) heeft sedert 

01/01/2017 een nieuwe naam en vormt nu samen met  de Vlaamse Wandel- en 

Omnisportfederatie vzw een nieuwe en ruimere sportfederatie onder de 

benaming  “Gezinssport Vlaanderen”. 

Wij blijven je in Lede ook in 2017 verwelkomen voor onze sportieve 

activiteiten met onder meer  

- wekelijks volleybal op zondagmorgen tussen 9 en 11 uur in de sporthal  

- de traditionele zomerfietstochten op dinsdagavond in Juli en Augustus 

in samenwerking met het Davidsfonds.  

Voor info 0477/59 87 49. 

 

 

 

 

WANDEL- EN FIETSRALLY 

zomer 2017 

elke dag van 1 juli t.e.m. 30 september 2017 

Turnhout wordt in 2017 het decor van vragen, foto’s en puzzels.  

Voor de kleinste speurneuzen is er, parallel aan de familierally, een aparte zoektocht op 

kindermaat. Ook de geocache liefhebbers komen aan hun trekken met een heuse geocaching. 

Wandelaars, fietsers en speurneuzen maken kans op mooie prijzen. 

Weldra op : www.gezinsbond.be 

 

Fun voor 

het hele 

gezin! 



Geboorteboom 2017 

Aan alle prille ouders in onze gemeente, 

Zijn jullie in de loop van 2016 de trotse ouders geworden van een wolk van een 

baby? 

Noteer dan alvast 25 maart 2017 in jullie agenda. 

Het gemeentebestuur begroet alle mama's en papa's bij het planten van de nieuwe 

geboorteboom met een hapje en een drankje. 

Een uitnodiging valt binnenkort in jullie bus. 

 

 

Afscheid 

In november namen we afscheid van Suzanna Burm. We danken haar voor alles 

wat ze voor gezinsbond Lede in de loop van de jaren heeft  gedaan en wensen 

haar familie veel sterkte ! 

 

 



Belangrijk:  registratie op  www.gezinsbond.be     

 Wil je bij blijven met de kortingacties en informatie vinden over de stappen die de 

Gezinsbond zet naar de overheid om de belangen van de gezinnen te verdedigen, ga dan 

zeker een kijkje nemen op www.gezinsbond.be en registreer je op onze website. Dit doe je 

onder de rubriek “mijn gezinsbond”. Hierdoor krijg je toegang tot je persoonlijke gegevens 

bij de Gezinsbond, die je daar ook, b.v. bij adresverandering, zelf kunt aanpassen. Onder de 

rubriek “sparen” kan je hier het saldo in je on line portemonnee raadplegen en in geval van 

verlies van je lidkaart deze ook blokkeren, zodat elk misbruik uitgesloten is. 

Typisch Tieners 

Een modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, uitgaan, seks, gedrag...  

 

De puberteit van je kroost? Een bijzonder pittige periode. Eén waarbij er in een 
recordtijd zó veel op je af komt, dat je misschien af en toe het noorden kwijt raakt. 
Typisch Tieners is gebaseerd op BOTsing, een magazine voor leden van de 
Gezinsbond met tieners. Typisch Tieners loodst je in vijf handige hoofdstukken door 
de turbulente tiener tijden: 

 de hersenen en hormonen van de puber 

 multimedia (van sociale media tot cyber pesten) 

 uitgaan (van loslaten tot alcohol & drugs) 

 lichaam en seks (van onzekerheid tot de eerste keer)  

 gezin (van afspraken tot vrienden & privacy).  

Ledenvoordeel 

Als lid van de Gezinsbond kan je 'Typisch Tieners' kopen met 20 % spaarkorting bij 

Standaard Boekhandel. Je betaalt 24,95 euro en je krijgt 20 % korting in je online 

portemonnee. Print de bon uit en neem deze samen met je lidkaart mee naar 

Standaard Boekhandel. ((https://www.gezinsbond.be/Documents/BonTypischTieners.pdf) 

 

http://www.gezinsbond.be/
http://www.gezinsbond.be/
https://www.gezinsbond.be/Documents/BonTypischTieners.pdf


Hoe verdien ik mijn lidgeld terug ?  

Overhandig je lidkaart bij de aangesloten handelaars. De korting wordt 

automatisch opgeladen in je elektronische portemonnee. Het gespaarde 

bedrag kan je in schijven van € 10 gebruiken bij volgende aankopen. Waar je 

precies kan sparen vind je op www.gezinsbond.be onder de 

rubriek “ledenvoordelen”.  Gebruik zeker ook je bonnenboekje. Hierin staan 

bonnen die eenmalig recht geven op een dubbele korting (meestal 10 %). Ook in “De Bond”, 

die om de twee weken in je bus valt, staan regelmatig interessante aanbiedingen met 

korting op vertoon van uw lidkaart, dus mogelijkheden genoeg om je lidgeld terug te 

verdienen. 

Tenslotte is er ook nog een verkooppunt voor GSM kaarten, NMBS passen, lijnkaarten en 

filmcheques, die met korting aangeboden worden.  

Sparen doe je in je directe buurt bij Babbel zoet, Nieuwstraat 19, 9340 Lede en bij Brantano of bij 

uw verkooppunt: Aimé Triest, Olmendreefrede 20, 9340 Lede, tel:  0477/59 87 49.  

    Aankoopprijs    korting 

Pay and go     € 15,00      € 0,60 

Tempo    € 15,00       € 0,60 

Bioscoopcheque kinepolis*   € 10,50      € 2,00  

Bioscoopcheque Aalst*  €   8,00      € 1,60 

Gopass*      **   € 51,00       € 2,55 

Lijnkaart*    **   € 14,00      € 1,40 

*enkel op bestelling (wachttijd 1 à 2 weken) 

** prijsaanpassing per 01/02/2017 naar respectievelijk € 52 en € 15 en korting € 2,60 en € 1,50 

p.s.: Ook niet vermelde NMBS passen zijn op bestelling te verkrijgen met 5% korting. 

Bovendien organiseert het gewest jaarlijks 2 tombola’s, gebaseerd op de afnamen uit de 

elektronische portemonnee, dus hoe meer je spaart hoe groter de kans om extra kortingbonnen te 

winnen. 

 

 

Hoe verdien ik mijn lidgeld terug ?  

Vergeet niet uw vervallen kortingskaarten NMBS te hernieuwen. Alle info 

over wie rechthebbend is, vind je op www.gezinsbond.be onder 

ledenvoordelen. Hier kan je ook het aanvraagformulier 

downloaden. Het ingevulde formulier bezorg je,  samen met € 6, zo snel 

mogelijk aan A Triest, Olmendreefrede 20, 9340 Lede. Wie eerder reeds kortingskaarten had, 

heeft normaal gezien het inschrijvingsformulier reeds in zijn bus gevonden. Inlichtingen: 

0477/59 87 49. 

http://www.gezinsbond.be/
tel:0477/59
http://www.gezinsbond.be/


                            

 
   

De gezinsbond van Lede beschikt over een kinderoppasdienst. 

Bereikbaar op 053/80 70 17 of 0479/91 20 00 of kod_lede@hotmail.com  

Contactpersoon : Katrien Goeman, Bambochtweg 10, 9340 Lede. 

Hou er wel rekening mee om na 19 uur te bellen of in het weekend. 

Heb je voor het eerst een oppas nodig? Ga eens bij Katrien langs, ze zal 

enkele vragen stellen om een beeld te kunnen vormen van jouw gezin. 
Jouw input is belangrijk want via deze informatie kunnen de meest 

geschikte kinderoppassers ingeschakeld worden. De kinderoppassers zijn 
geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende 

jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens 
examenperiodes en overdag op schooldagen is het soms moeilijk een 

oppas te vinden. 
 

Om een geschikte oppas te vinden geef je o.a. het volgende door: 

 

* waar, wanneer en tot hoe laat je kinderoppas wenst; 

* aantal kinderen en de leeftijd; 

* wat wordt verwacht (eten geven, slapen leggen, medicatie, creativiteit) 

Stel je vraag minstens 3 dagen op voorhand! 

Om misverstanden te voorkomen, zetten we de tarieven bij deze even op een 

rijtje: 

- het vaste uurtarief is 4 euro 

- een overnachting (van 22u tot 8u) kost 20 euro, de uren voor 22u en na 8u 

worden aan het uurtarief aangerekend 

- het minimumtarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt 

sowieso 2 uur aangerekend) 

 

De oppas heeft altijd een prestatieboekje bij dat bij iedere prestatie ingevuld moet 

worden. Er wordt bij het tarief van de oppas ook altijd een prestatievergoeding 

bijgerekend. Dit dekt de kosten voor de verzekering van de oppas en voor de werking 

van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen 

kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht. (bijv. 

doktersbezoek) 

mailto:kod_lede@hotmail.com


 

 

Joris , geeft de fakkel door ! Vanaf februari 2017  worden onze 

workshops Groene Kriebels  begeleid door Steven.   

Zin om erbij te zijn aarzel  niet en schrijf je vandaag nog in. 

Joris bedankt voor de jarenlange samenwerking !!!! 

Ook willen we langs deze weg  Luc Rasschaert bedanken voor het 

ondersteunen van onze activiteiten de voorbije jaren in het 

Jeugdhuis 

  

Meer info over onze nieuwe workshops  www.gezinsbondlede.be 

http://www.gezinsbondlede.be/


Tweedehandsbeurs 

Verkoop van baby-, kinder- en tienerkleding, babybenodigdheden, speelgoed, 
fietsen, … 

 

zondag 19 februari 2017 

Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A Lede 

Beurs open van 14.00 uur tot 16.30 uur - Iedereen welkom - Inkom gratis 

Lidkaart 2017 meebrengen, niet-leden betalen 10 % meer. 

Kinderopvang voorzien ! Info : 0479 91 20 00 

Najaars tweedehandsbeurs : 8 oktober 2017 

 

Inschrijven voor verkoop:                                                                 
Leden die wensen deel te nemen aan de verkoop kunnen zich 

woensdag 25 januari  van 19.00 uur tot 21.00 uur aanbieden bij 

Katrien Goeman, Bambochtweg 10 Lede. 

Lidkaart 2017 meebrengen, 1 lijst per per gezin. 

(Minimum leeftijd om deel te nemen 15 jaar). 

www.gezinsbondlede.be  of neem een kijkje op onze facebookpagina 



 

 

Kinderworkhops 

Paasworkshop i.s.m Meander 29 maart 

 Kiss me quick i.s.m vzw Wij maken het zelf 10 mei 

Halloween i.s.m. Meander 25 oktober 

Kerstworkshop i.s.m. Meander 20 december 

Deze workshops zijn  voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Materiaal+ hapje+ drankje : 10 euro 

Inschrijven : 0473 29 38 72  zaal De Bron 

 

Meer info www.gezinsbondlede.be 



 

Gezinsbond Lede organiseert  

een 3-delige cursus bloemschikken met als thema 

Papillon 
Dinsdag 7 februari 2017 

Woensdag 15 maart 2017 

Woensdag 19 april 2017 

Telkens om 20u -  Welkom vanaf 19.45 uur 

Laat je betoveren door de prachtideeën van Steven              
(bloemen zaak Acanthus)                                                       

Deelname in de kosten 30 € per les (lesgeld en materiaal) 
   Inschrijven op 0473 29 38 72 of via 

mail marcia_vandeneeckhout@hotmail.com 

Aantal inschrijvingen beperkt! Inschrijving per les is niet mogelijk. 

 

Inschrijving pas geldig na ontvangst van een voorschot van 15 € (5 € per les). 

Opgelet: het voorschot wordt niet terugbetaald !!! 

Zaal De Bron, Kerkevijverstraat 19 A, 9340 Lede  

Najaarsworkshop Sparkle : 11 okt-22 nov- 13 dec 

www.gezinsbondlede.be  
 

mailto:marcia_vandeneeckhout@hotmail.com


 

Voorjaar 2017 organiseert Vrije Lagere School Lede in samenwerking met 

Gezinsbond Lede  een voordracht met als thema : 

Cyberpesten 

 … pesten in een modern jasje 

Bellen met je buur? Snel een sms naar je schat? Chatten met je kleinkind in 
Canada? Een e-mail naar je ma? Onze communicatiemogelijkheden zijn de laatste 
jaren fel toegenomen. 

Dat hebben onze kinderen zeer goed begrepen. Een glimmende smartphone en een 
computer met supersnel internet behoort bijna tot hun standaarduitrusting. Ze delen 
de laatste nieuwtjes op hun facebook-profiel en via de chat stappen mensen van 
over de hele wereld hun leven binnen.  
Dat schept natuurlijk massa's mogelijkheden. Jammer genoeg loeren er ook 
negatieve interacties om de hoek. Alledaagse dingen krijgen een nieuwe invulling. 
Naast het babbelen, hebben we nu het chatten; naast het schrijven, het e-mailen en 
naast het pesten, staat nu het cyberpesten. 

Ouders maken zich vaak zorgen over cyberpesten. Komt het vaak voor? 

Welke vorm kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te werk? 
Maar vooral: hoe kunnen we onze kinderen helpen om cyberpesten te 

voorkomen of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind belaagd wordt 
door een cyberpester? En wat als hij zelf een pestkop is? Vorming met 

veel voorbeelden en filmpjes i.s.m. Child Focus. 

De datum voor deze avond zal gepubliceerd worden op www.Gezinsbondlede.be en 
hou ook Facebook in de gaten! 

 

U kan onze activiteiten ook volgen op Facebook.  

Ga via de Facebookbanner, tik Gezinsbond Lede en stuur een 

vriendschapsverzoek. 

Zoek ons vandaag nog op en sluit aan bij de nu reeds 560 vrienden! 

http://www.gezinsbondlede.be/


 

ONS BESTUUR  
 
Wij hebben een lijst gemaakt van al onze bestuursleden met hun adres en 
telefoonnummer, en ook hun functie in onze afdeling. 
 

 
 
Aimé TRIEST Olmendreefrede 20  053 805244 

bestuurslid, verkooppunt, gezinsvakantie, gezinssport 
Caroline DE BOSSCHERRammelstraat 96  053 419298 

bestuurslid, Jonggezinnenactie, redactie   

Hubert TOPKE Br. de Saedeleerstraat 8  053 414740 
bestuurslid, Grootouderactie, pr-verantwoordelijke   

Karolien DEZEURE Oude Wichelsesteenweg 27  053 701120 
bestuurslid, Jonggezinnenactie   

Katleen VAN HOECKE Leedsesteenweg 200, Erpe  053 807419 
bestuurslid, Jonggezinnenactie   

Katrien GOEMAN Bambochtweg 10  053 807017 
voorzitter, Jonggezinnenactie, kinderoppasdienst  0479 912000 

Katrien HEIRMAN Spoorstraat 6  053 806106 
bestuurslid, Jonggezinnenactie   

Leentje MICHIELS Hoogveld 28  053 416775 
bestuurslid, Jonggezinnenactie, onthaalverantwoordelijke  

Liliane BAEYENS Reymeersstraat 34  053 804244 
bestuurslid, crefi    

Magda DE RICK Suikerstraat 102  053 804573 
bestuurslid, Jonggezinnenactie   

Marcia VAN DEN EECKHOUT Grote Kapellelaan 115  0473 293872 
secretaris, ledenadministratie, verantwoordelijke scw en crefi  

Martine DE CORTE Heiplasstraat 61  053 800632 
penningmeester, Jonggezinnenactie   

Nieke VAN VAERENBERGH Poortseweg 7  053 810788 
bestuurslid, Jonggezinnenactie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit krantje : Aimé Triest, Katrien Goeman, Marcia Van Den 
Eeckhout, Katleen Van Hoecke, Caroline De Bosscher 
V.u. : Caroline De Bosscher, Rammelstraat 96, 9340 Lede 
 

 


