
Uitjes met gelijkgezinden
Nieuwe mensen leren kennen, ervaringen delen, 
rondneuzen op tweedehandsbeurzen, wandelen, 
knutselen, feesten… Wie doet dat niet graag?

• De Gezinsbond is er voor alle lee�ijden,
dus ook voor grootouders. Zo zijn er
speciale grootouder-kleinkindreizen,
bijzondere lezingen en nog veel meer.

• Wil je graag actief meewerken als vrijwilliger
van de Gezinsbond? Contacteer ons
dan via gezinsbond.be/vrijwilliger

Samen 
op stap

Activiteiten 
in jouw 
buurt.buurt.

groeit met je mee

Er eens op uit zonder kinderen
Maar wél met een gerust hart. In de wetenschap 
dat er goed voor jouw kind(eren) wordt gezorgd. 
Daarom zorgen wij al jaren voor betaalbare en 
betrouwbare babysitters, voor al onze leden.

• Goed verzekerd: een bescherming voor jouw
kind(eren), de oppas en materiële zaken.

• Onze plaatselijke vrijwilliger coördineert
alles feilloos. Hij kent de babysitters
en is jouw aanspreekpunt.

• Je betaalt een vast uurtarief: € 5.
• De coördinatoren en de babysitters krijgen

regelmatig extra opleidingen en vormingen.
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Babysit nodig of wil je graag zelf babysitten? 
Meer info: www.kinderoppasdienst.be. 

Gezinsbond Herent

Onze lokale vrijwilligers organiseren 
de ene leuke activiteit na de andere. 
Ook in jouw buurt. Benieuwd? Surf naar
www.gezinsbondherent.be



Schapenwolkjeswit

Ontdek samen met je peuter alles over leuke 
slaapritueeltjes die je zelf thuis kan toepassen. 
Met je knuffel en deken erbij wordt het reuze-
gezellig!

> 3 februari 2019, 10u - 12u
Tweeperenboom, Winksele
Gratis voor leden, €3 niet-leden

Tweedehandsbeurs
Een nieuw jaar, een nieuwe Tweedehandsbeurs. 
Ontdek leuke spullen en toffe kleren tijdens onze 
tafelverkoop. Of, verzamel thuis bruikbare 
spullen en boek je tafel.

> 24 maart 2019, 13u - 15u30
GC De Wildeman, Herent
Gratis inkom, verkopers registreren via de website

Het nieuwe erfrecht
Onlangs wijzigde ons erfrecht grondig. Vroeg of 
laat wordt iedereen met een nalatenschap 
geconfronteerd. In deze toelichting vertelt een 
expert je er alles over.

> 3 april 2019, 20u - 22u
LDC D'Ontmoeting, Herent
Gratis

Prikkels: 
prikkelend of 
prikkend?

Psychotherapeute Leen Verbanck (De 
Bleekweide) vertelt over de vele prikkels waar 
kinderen mee geconfronteerd worden. Hoe kan 
je ervoor zorgen dat die prikkels prikkelend zijn 
en voorkom je dat ze prikkens worden?

> 9 mei 2019, 20u - 22u
GC De Wildeman, Herent
Gratis, in samenwerking met Huis van het Kind Herent en het LOKO

Help, wat nu? EHBO bij kinderen
Samen met het Rode Kruis 
verdiepen we ons in EHBO 
bij kinderen. Wat doe je 
met schaaf- en snijwonden 
of na een valpartij? Wat 

met brandwonden? En wanneer moet je 
dringende hulp zoeken?

> 21 mei 2019, 19u30 - 22u
Toverveld, Veltem
Gratis, in samenwerking met Huis van het Kind Herent en het LOKO

Zomerkamp 
Gezinsbond Herent en Spoor 6 slaan opnieuw de 
handen in elkaar voor een superleuk 
Zomerkamp. Nieuw: dit jaar zorgt Afya, de 
jeugddienst van de Gezinsbond, samen met 
Spoor 6 voor de invulling van het 
kampprogramma.

> 5 tot 9 augustus 2019 
GC De Wildeman - Info via www.afya.be

Belonen en straffen
Straffen en belonen hoort bij het opvoeden. Maar 
hoe ga je goed mee om? Vanuit de leefwereld van 
onze kinderen zoeken we samen naar 
antwoorden.

> Oktober 2019

Babygebaren
Ontdek alles over 
babygebaren, gebaren 
die net makkelijk zijn 
als 'dag' zwaaien. Met 
babygebaren kunnen 

baby's tonen wat ze nodig hebben, wat ze zien, 
wat er in hen omgaat.

> 26 november 2019,  20u - 22u
LDC D'Ontmoeting, Herent
Gratis

Verhaaltjes om van te smullen
Wat is er gezelliger dan samen luisteren naar 
verhalen over ridders, tovenaars, dieren of 
alledaagse avonturen? Samen met bewoners van 
een Herents Woon- en Zorgcentrum maken we er 
een warme namiddag van.

> Datum en plaats te bevestigen

Volg ons op facebook.com/gezinsbondherent

Om te reserveren of voor meer 
informatie over de activiteiten:
www.gezinsbondherent.be
info@gezinsbondherent.be




