Gezinsbond Blanden - Vaalbeek
Beste familie Saenen - Taes,

Ook voor 2019 hebben wij weer een aantal activiteiten in petto. Hopelijk tot dan!

Kindertoneel - Koning Achterstevoren
Deze achterstelling zet de wereld op zijn kop. Koning Achterstevoren kruipt ’s
morgens klaarwakker in zijn bed en groet zijn bovendanen met een
nietgemeend “tot gisteren”. De jonge bovendanen kunnen slapjes deelnemen
door hun beste beentje, stemmetje en snoetje achter te zetten.
Zondag 24 februari om 10.30 in de basisschool van Sint-Joris-Weert. Tickets
aan 4€ (leden gezinsbond)/7€. Inschrijven via mail.

Paaszoektocht
De derde editie van onze paaszoektocht zal doorgaan op zaterdag 20 april
2019. Vertrek is voorzien tussen 10.00 en 11.00 aan de Torenvalk voor een
tocht van 3 of 6 km. Kinderen betalen 2/4€ (lid/niet-lid), volwassenen mogen
gratis mee. Inschrijven via mail.

Kleuterturnen
Het tweede semester kleuterturnen is gestart. Vlak voor de paasvakantie bieden
we nogmaals de kans aan de kleinste kleuters van instapklas en eerste
kleuterklas om in te schrijven voor een korte kennismakingsreeks die start
meteen na de paasvakantie en eindigt op 19 juni. Meer info.

Blanne feest
Op 18 mei 2019 is het feest in Blanden. Uw gezinsbond team zal bijdragen aan
het feestgedruis met een heuse familieknutselactiviteit.

Tweedehandsbeurs in een nieuw jasje
Hou alvast 17 november vrij voor een geheel nieuwe tweedehandsbeurs. Meer
info volgt later.

Kinderoppasdienst
Heeft u een oppasser nodig of wenst u zelf als oppasser aan de slag te gaan? In
onze

afdeling

wordt

de

oppasdienst

via

het

online

platform

www.kinderoppasdienst.be geregeld. Hier kan u een profiel als gezin of als
oppasser aanmaken en vervolgens kan u gebruik maken van deze dienst.

Andere activiteiten (gewest Leuven)


21/02/2019 (13:45-16:00): Bezoek aan chololaterie en bakkerij Allemeersch



27/02/2019 (20:00): Ik huil, ik lach, ik denk, ik schuil - Leuven



19/03/2019 (20:00): "De geboorte van een moeder" - Leuven



19/03/2019 (13:00): Bezoek museum Tervuren - Tervuren

Ik heb een geweldig idee voor een nieuwe activiteit

Ik wil wel eens meehelpen aan een activiteit

Gezinsbond Blanden – Vaalbeek
Activiteiten

Blavasport

Kleuterturnen
Omnisport
Volleybal
Jogging
Badminton

www.kinderoppasdienst.be
Sint op bezoek

Voor het hele gezin

Kindertoneel
Familiepaaszoektocht
Knutselnamiddag

Tweedehandsbeurs
Meer informatie
www.gezinsbond.be/BlandenVaalbeek
www.facebook.com/gezinsbondBlanden

Gezinsbond Blanden – Vaalbeek
Zou u graag eens meehelpen bij een
activiteit?
Contacteer ons, wij zien ons team
graag groeien!
Valère Bouserie

Voorzitter

(0495/58.61.85)

Karel Saenen
(0472/46.64.80)

Els Nagels
(0479/51.86.51)

Secretaris
Sport
Kinderoppasdienst
Activiteiten jonge gezinnen

Contact: gezinsbond.blanden@gmail.com
Sport:
blavasport@skynet.be

