De kinderoppasdienst van onze afdeling gaat digitaal!

Praktisch

Binnenkort werkt de kinderoppasdienst van onze afdeling via een digitale toepassing. Gezinnen die gekend
zijn bij onze kinderoppasdienst ontvangen spoedig meer info via mail.
Je registreert je gezin via www.mijngezinsbond.be. Is dit je eerste bezoek aan onze website maak dan een
account aan (doorloop de 5 stappen). Controleer en vervolledig jouw profiel en ga nadien door naar
kinderoppasdienst.
Bijkomende gegevens van je kinderen (hobby’s, aandachtspunten,…) worden bewaard in de webtoepassing.
Voortaan koop je als gezin credits, dit zijn de digitale verzekeringsbriefjes en vervangen de papieren
prestatiebriefjes. Nadien kan je digitaal je oppasaanvragen indienen, de oppasprestatie betaal je cash aan de
babysitter.

Je wil meedoen aan een bepaalde activiteit? Schrijf je in bij de verantwoordelijke en betaal vooraf bij dat
bestuurslid of op rekening van Gezinsbond OLVW: BE87 9730 1531 2694.
LET OP! Je inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs.
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Voordelen
in de buurt
Winkelen met Bondsvoordeel doe je bij:
Filip Willems bvba - Papierhandel - Molenstraat 1 - OLVW
De Bloemenloods - Bloemen en planten - Berlaarbaan 384 - OLVW
Belmans - Alles voor uw tuin - Mechelsesteenweg 52 - SKW
De Groof - Schoenen - Lemanstraat 45-47 - SKW
Katinka - Lingerie - Lemanstraat 44 - SKW
Mabeluch - Naaigerief - Lemanstraat 64 - SKW
Malotte Two - Dameskleding - Lemanstraat 62 - SKW
Optiek Katelijne - Optiek - Lemanstraat 3 - SKW
www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen

Gezocht: Kinderoppascoordinator voor afdeling OLVW
Zin in een nieuw avontuur? Ben je een vlotte babbelaar en gemotiveerde matchmaker? Dan kan jij, a ls vrijwilliger, onze kinderoppasdienst versterken. Je leert jonge
gezinnen en jongeren uit je buurt kennen en gidst hen -digitaal- naar elkaar toe.

Jij bent een één-uit-de-duizendpoot die

Sinds 1 december sloot Huis De Preter de deuren. Jarenlang kon je er genieten van Gezinsbondkorting.
Dankjewel en geniet van de welverdiende rust!

Tot uw dienst

• ouders en kinderoppasser aan elkaar voorstelt;
• handig is met moderne communicatiemiddelen;
• babysitters begeleidt en voor hen vorming organiseert;
• ouders geruststelt met voldoende informatie.

lnteresse? Meer info?
kod@gezinsbond-olvw.be of tel. 0473 84 5414

olv-waver .gezinsbond.be

Gezinsbond

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

- Tina Vanderauwera, Vossenberglei 27, 015 31 60 67, tina.vanderauwera@telenet.be
-> voorzitter, gsm-kaarten, filmtickets, NMBS-passen
- Isabelle Fossé, Vinkenhofstraat 49, 0471 10 68 58, info@gezinsbond-olvw.be
-> secretaris, kortingskaarten
- Gwenny Blondé, Molenlei 4A, 015 76 09 97, kod@gezinsbond-olvw.be -> kinderoppasdienst
- Isabelle Bouquet, Boekweitlaan 18, 015 76 02 04, isabelle_bouquet@hotmail.com -> spaarafgevaardigde
- Agna Verhertbruggen, Mechelbaan 30, 015 76 19 39, erik-agna@skynet.be -> penningmeester
- Kristel Wilms, Vossenberglei 19, 0472 34 95 12, 2dehands@gezinsbond-olvw.be -> tweedehandsbeurs
- Inge De Beukelaere, Leemstraat 79, 0499 42 26 56, ingedebeuckelaere@gmail.com -> onthaal
- Maria Hendrickx, Wavervelden 58, 015 75 57 01, mariahendrickx14@hotmail.com
- Hilde Janssens, Berlaarbaan 414 B bus 2, 0473 55 03 38, janssenshilde@hotmail.com
- Liesje Van Damme, Boekweitlaan 24, 015 75 21 77, liesjevandamme@telenet.be
- Marleen Vekemans, Torekensvelden 46, 0475 96 57 14, vekemansmarleen1@gmail.com


Voor jou in petto
Toast Literair met Jeroen Olyslaegers
Muziek op schoot
Ontdek je talent
Ontmoetingsmoment voor alleenstaande ouders
Tweedehandsbeurs
Strijkparelnamiddag
Creanamiddag
Paaseitjes rapen
Boekbaby’s
Garageverkoop

olv-waver.gezinsbond.be
www.facebook.com/GezinsbondOLVW
info@gezinsbond-olvw.be

Voor jou in petto

MAART

APRIL

Zondag 8, 15, 22 en 29 maart 2020
Muziek op schoot voor peuters (24-36m)

Maandag 13 april 2020
Paaseieren rapen

i.s.m. Bibliotheek Leyland

JANUARI
Zondag 19 januari 2020
Toast Literair met Jeroen Olyslaegers

i.s.m. Davidsfonds OLVW, Bibliotheek Leyland, vzw Wintertuin
Ben jij een levensgenieter met een voorliefde voor alles wat met
literatuur te maken heeft? Dan wordt deze Toast Literair voor jou
dubbel genieten! Jeroen Olyslaegers, schrijver van romans en
theaterstukken, vertelt over zijn werk en leven.
Uur:
9u ontbijt - 10u lezing
Plaats: Oratorium, SUI, Bosstraat 9
Prijs:
€ 8 p.p. ontbijt - € 5 lezing
Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: olv-waver.gezinsbond.be,
bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

In deze 4-delige reeks kom je samen met je kind (peuters van 24
tot 36 maanden) op een fijne en ongedwongen manier in contact
met verschillende muziekinstrumenten, muziekstijlen, kleine
ritme-instrumenten, liedjes en dansjes. Hierbij is er aandacht voor
de emotionele, motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van
je kind.

Dinsdag 17 maart 2020
Ontmoetingsmoment voor alleenstaande ouders
Eenoudergezinnen zijn zowel kostwinner, verzorger als opvoeder. Je moet er altijd staan. Maar af en toe wil je er ook even
tussenuit, om ervaringen uit te wisselen met andere ouders of
om gewoon even uit te blazen. Dat kan op deze avond.
De drankjes staan al klaar.

Zaterdag 16 mei 2020
Boekbaby’s: Liesbet Slegers vertelt en tekent
Iedereen met kleine kinderen kent ongetwijfeld Karel en Kaatje,
de nieuwsgierige 2-jarige hoofdpersonages van de prentenboeken
van Liesbet Slegers.
Liesbet Slegers zelf komt in onze bibliotheek vertellen en tegelijk
maakt ze levensgrote tekeningen. Een echte aanrader voor jou en
je peuter!

Ben je op zoek naar toffe kinderkledij (0 tot 16 jaar), een kinderfiets, kinderwagen, speelgoed of babyspulletjes aan een
democratisch prijsje? Of heb je kinderspullen (in goede staat),
speelgoed,... of zwangerschapskledij te koop? Dan kan je die
aan de door jou vastgestelde prijs door ons laten verkopen.
Indien gewenst kunnen onverkochte spullen geschonken
worden t.v.v. kwetsbare gezinnen.

In deze 4-delige reeks kom je samen met je kind (peuters van 12
tot 24 maanden) op een fijne en ongedwongen manier in contact
met verschillende muziekinstrumenten, muziekstijlen, kleine
ritme-instrumenten, liedjes en dansjes. Hierbij is er aandacht voor
de emotionele, motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van
je kind.
Uur:
10.30u - 11.30u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 20 voor de reeks van 4 sessies
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

#tweedehands
metglans

FEBRUARI

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat
niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over
elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die
maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je
talenten krijg je energie.
Kinderen, maar soms ook volwassenen, zijn zich vaak niet
bewust van hun talent. Inez van Buitengewoon Coaching gaat
tijdens een individuele sessie van 30 min. mee op zoek naar
jouw talenten. Vanaf 6 jaar.

MEI

Zondag 8 maart 2020
Tweedehandsbeurs

i.s.m. Bibliotheek Leyland

i.s.m. Buitengewoon Coaching & Bibliotheek Leyland

Uur:
20u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
gratis
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Uur:
10.30u
Plaats: Kloosterbos - verzamelen Vinkenhofstraat 43
Prijs:
€ 2 per kind. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij tina.vanderauwera@telenet.be of
015 31 60 67.

i.s.m. Bibliotheek Leyland

Zondag 26 januari 2020 - 2, 9 en 16 februari 2020
Muziek op schoot voor peuters (12-24m)

Woensdag 12 februari 2020
Ontdek je talent

Uur:
10.30u - 11.30u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
€ 20 voor de reeks van 4 sessies
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

De paashaas is er weer klaar voor! Hij komt helpen zoeken
naar de paaseitjes in het kloosterbos. Alle kindjes tot 12 jaar
zijn welkom. Wie heeft het eerst de 3 juiste eitjes gevonden?

Uur:

tussen 14u - 17u
Bij inschrijving krijg je jouw sessie (uur)
toegewezen.
Plaats: Bibliotheek, Leyland 1, SKW
Prijs:
€ 15 p.p. Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Uur:
13u tot 15.30u
Plaats: refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
gratis voor kopers
Inschrijven: Kandidaat verkopers kunnen lijsten afhalen
vanaf 18/02 bij Kristel op dinsdag
tussen 17u en 20u (0472 34 95 12 of
2dehands@gezinsbond-olvw.be).

Woensdag 18 maart 2020
Strijkparelnamiddag

Zaterdag 28 maart 2020
Creanamiddag

Met strijkparels kan je oneindig veel leuke dingen maken. We
hebben heel wat toffe patronen en kleurtjes klaarliggen. We gaan
er een namiddag mee aan de slag, samen met kinderen tussen 6
en 12 jaar.

Creanamiddag voor kinderen vanaf de 3e kleuterklas (aparte
begeleiding) tot en met 1e middelbaar. Ben je een creatieveling, wil je een toffe namiddag doorbrengen met een ruime
keuze aan aangepaste knutselactiviteiten? Gezinsbond OLVW
zorgt voor een keitof creafestijn!

i.s.m. Bibliotheek Leyland

Uur:
14u - 16u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
gratis
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

Uur:
14u - 16.30u
Plaats: refter van Wavo, Vinkenhofstraat 43
Prijs:
€ 6 per kind, niet-leden € 10 per kind
Graag vooraf te betalen.
Inschrijven: bij Gwenny - 015 76 09 97 of
gwennyblonde@gmail.com

Uur:
10u
Plaats: Bibliotheek Leyland, Leyland 1, 2860 SKW
Prijs:
Gratis
Inschrijven: bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be

JUNI
Zaterdag 21 juni 2020
Garageverkoop
Heb je nog spulletjes op zolder of in de kelder waar je wel
vanaf wil? Op zaterdag 15 juni kan je je garagepoort openzetten en de kopers komen naar je toe. Ben je inwoner van
SKW (2860 & 2861) en doe je mee? Motiveer ook je buren.
Wij maken reclame en sturen zo de kopers jouw kant op.
Wie zijn garage niet openzet kan tussen 9 u en 16 u gaan
snuisteren in de garages van anderen. Je tikt waarschijnlijk
iets leuks op de kop.
Uur:
9u - 16u
Vertrek: SKW & OLVW
Prijs:
gratis voor kopers
verkopers: € 8 (€ 4 leden Gezinsbond)
Info:
bij Isabelle - 015 76 12 48 of
info@gezinsbond-olvw.be
Inschrijven: via het formulier op de website

