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Kalender
Gezinsbond en Gezinssport Diest:
3 september 2018:
7 +8+12 september 2018
10 september 2018
11 september 2018
16 september 2018
17+18+19 sept 2018
22 september 2018

start volleybal
start ballet- hip-hop- modern-jazz bij iMove
start volksdansgroepen Priateli en Lichtvoetig
laatste rit van ons fietsseizoen
start nieuwe reeks baby- en peuterzwemmen
start Muzisch bewegen
start reeks zwemmen voor kinderen vanaf 4 jaar

Regionaal nieuws / gewestelijk aanbod:
INSCHRIJVING en INFO steeds via www.gezinsbondgewestleuven.be
Egel en Ballon
Egel en Ballon is een interactieve muzikale voorstelling met gitaar, saxofoon en zang
voor kinderen van 5 tot 10 jaar met hun (groot) ouders
Prijs: € 3 leden - € 6 niet-leden met max € 10 per gezin leden en € 20 niet-leden
29 sept

Gildenzaal
11u Schaffen

Schaffen

28 okt.

11u OC'tMolenhuis

Molenstede Dorpsstraat 45

Pastorijstraat 1

18 nov.
11u De Keyt
Messelbroek Kerkendijk 4
Andere data en locaties zie www.gezinsbondgewestleuven.be

francine-caerts@hotmail.com
diana.deleanu@gmail.com
gezinsbondmesselbroek@outlook.com

Bezoek Fruitbedrijf Van Hellemont
20 september 2018 om 14u
Locatie: Fruitbedrijf Van Hellemont, Heibosstraat 17, Meensel-Kiezegem
Het bezoek duurt 2 tot 2,5 u en kost 15€ leden-18€ niet-leden per persoon picnicktafel inbegrepen.
betalingsgegevens zie www.gezinsbondgewestleuven.be
Communiceren met kinderen
Datum: 16 oktober 2018 - 20u
Locatie: ism BIB BEKKEVOORT, Eugeen Coolsstraat 17A, 3460 Bekkevoort
Kinderen hebben een eigen denk-, gevoel- en beleefwereld. Ze willen dat dit gezien wordt. Luisteren naar
kinderen is daarom bijzonder interessant en waardevol. Maar dit vraagt van volwassenen enkele specifieke
vaardigheden. Bart Moens vertrekt van een krachtig zelfbeeld van kinderen.
Inschrijven verplicht en betalen aan de kassa € 3 leden - € 6 niet-leden
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Bij “iMove” wordt de fakkel doorgegeven!

Helga Vansimpsen is 11 jaar contactpersoon
geweest voor klassiek ballet en hip hop.
Lesroosters opstellen, inschrijvingsdagen
inrichten, aanspreekpunt zijn voor dansers en
lesgevers, organiseren van tweejaarlijkse
optredens en openklasdagen,…. heeft ze al
die jaren met groot enthousiasme,
gedrevenheid en creativiteit op zich genomen.

Vanaf 1 september geeft Helga haar taken door aan Hilde Degol en Mia Vangoidsenoven.
Hilde zal de inschrijvingen organiseren en aanspreekpunt zijn voor dansers en lesgevers.
Mia zal zorgen voor betalingen van verzekeringen, zaalhuur, lesgevers.
Het bestuur, de lesgevers en de dansers willen Helga bedanken voor haar grote en
jarenlange inzet. Hilde en Mia willen we bedanken voor hun nieuw engagement.
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Uurrooster iMove 2018-2019- start vanaf 7/09/18
Woensdag
14u00 - 15u00:
15u00 - 16u00:
16u00 - 17u00:

Modern-Jazz
Modern-Jazz
Modern-Jazz

Mini's
Juniors
Majors

Vrijdag
17u15 - 18u15:
18u15 - 19u15:
19u30 - 20u30:
20u30 - 21u30:

Klassiek ballet
Klassiek ballet
Hip Hop
Hip Hop

Grade 5
2005 -2004 - 2003 - 2002
Intermediate(na toelating)
Teens
2006 - 2005 - 2004 - 2003
Masters
2003 en ouder

Spiegelzaal
Spiegelzaal
Spiegelzaal
Spiegelzaal

Zaterdag
08u45 - 09u45:
09u45 - 10u45:
10u45 - 11u45:
11u45 - 12u45:
10u00 - 11u00:
11u00 - 12u00:

Klassiek ballet
Klassiek ballet
Klassiek ballet
Hip Hop
Hip Hop
Hip Hop

Grade 1
Primary
Pre primary
Youngsters
Bouncers
Kiddo's

Spiegelzaal
Spiegelzaal
Spiegelzaal
Spiegelzaal
Sportzaal
Sportzaal

2012 - 2011 - 2010 - 2009 Spiegelzaal
2008 - 2007 - 2006 - 2005 Spiegelzaal
2004 en ouder
Spiegelzaal

2010 - 2009 - 2008
2012 - 2011
2014 - 2013
2009 - 2008 - 2007 - 2006
2011 - 2010- 2009 - 2008
2012 - 2011

Het uurrooster kan nog tot eind september gewijzigd worden, naargelang het aantal leerlingen per groep. Lessen met
onvoldoende inschrijvingen worden geannuleerd of samengevoegd!

Prijs?
Basisprijs is 90 euro per lessenreeks voor 28 lessen (september tot en met mei uitgez. schoolvakanties,
inclusief verzekering). Balletgroep intermediate (gevorderden) betaalt 130 euro per lessenreeks.

Kortingen voor wie meerdere lessenreeksen volgt en voor broers en zussen.
Niet-leden van de Gezinsbond betalen per kind een toeslag van € 20 op de totaalprijs.
Inschrijvingen en info zie http://www.gezinsbonddiest.be/iMove/ en
imove.gsfdiest@gmail.com
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Volksdansgroep Priateli biedt je een avond met muziek en dans uit verschillende culturen.
Wekelijks leren we nieuwe dansen en proberen we andere dansen steeds beter onder de
knie te krijgen. Hoofddoel is genieten van de dansen in een ontspannen sfeer. Een
gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat de uitdaging blijft om bij te leren. Vanaf 15 jaar ben je
welkom, de bovengrens bepaal je zelf.
Seniorengroep Lichtvoetig biedt je een aangepast programma met dans uit verschillende
culturen. Het accent ligt hier iets meer op mixers waarbij sociaal contact en gezelligheid troef
zijn. Als je geïnteresseerd bent kom dan vooral eens mee proberen om zo de sfeer te
proeven.
Wanneer? maandagavond
Startdatum: maandag 10 september 2018
19-20u: Lichtvoetig
20-21.30u: Priateli
Waar? Beverbeekhuis-Tulpenstraat 2-3290 Diest
Dansleiding? Hilde Vantilt
Bijdrage werkjaar 2018-2019:
Leden van de Gezinsbond:
Volksdansgroep Priateli : 60 euro (2 pers: 110 euro)
Seniorengroep Lichtvoetig: 45 euro (2 pers: 80 euro)
Niet-leden van de Gezinsbond betalen 20 euro extra.
Deze bijdrage omvat een reeks van 30 lessen van september tot juni, met uitzondering van
de schoolvakanties. Een degelijke ongevallenverzekering is inbegrepen.
Betaling:
De bijdrage stort je op rekening BE19 9730 3127 0612 van Gezinssport Vlaanderen Diest
Dansen met vermelding groepsnaam, naam, geboortedatum en lidnummer. De eerste 2
lessen gratis proefles.
Informatie?
Bart Vanduren, Gezinsbond: 013/314106
Hilde Vantilt, dansdocente: hildevantilt@gmail.com
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Wandelen, fietsen, speuren en winnen!
Doe mee aan de zomerzoektochten 'Eeklo gezien? Eeklo gevonden!'
Nog tot en met 30 september
Wie er in de zomervakantie eens gezellig op uit wil
met het hele gezin, kan op een originele manier Eeklo
verkennen. Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst
van de Gezinsbond, heeft immers leuke zoektochten
uitgestippeld in de bruisende hoofdstad van het
Meetjesland.
Op ontdekkingstocht in
Vlaanderen wijst de weg!

Eeklo,

Gezinssport

Van 1 juli tot en met 30 september kan je elke dag
naar hartenlust wandelen, geocachen en fietsen in
Eeklo langs een mooie uitgestippelde route. Aan de
hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels leer
je Eeklo op een sportieve manier beter kennen. Ideaal
voor een dagje uit met de hele familie! Plezier voor
groot en klein gegarandeerd!

Maak je keuze uit vier zoektochtformules:

Wandelzoektocht (4 km)
Het stadhuis, de Sint-Vincentiuskerk, de Paterskerk, het Vredegerecht en het door UNESCO tot
werelderfgoed uitgeroepen Belfort (een eerbetoon aan oudstrijders van WOI)…. Het zijn maar enkele
pareltjes die je hier terugvindt.

Kinderzoektocht (4 km)
Speciaal voor de kinderen is er een gratis zoektocht op kindermaat op hetzelfde parcours als dat van de
wandelzoektocht maar met aangepaste vragen, rebussen en raadseltjes.

Fietszoektocht (30 km)
Fietsliefhebbers zijn welkom op het ongeveer 30 km parcours dat vlot af te leggen is via het
knoopuntennetwerk ontdek je bossen, kreken en lieflijke dorpjes

Geocaching
Een GPS-wandeltoestel en honger naar avontuur is alles wat je nodig hebt voor deze moderne
schattenjacht.
Doe mee en win prachtige prijzen!

Info: Gezinssport Vlaanderen
T 02/507 88 22
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WATERGEWENNING
ZWEMINITIATIE
ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN
Wat?

½ uur zwemles voor kinderen en jongeren in groepsverband:
Watergewenning vanaf 4 jaar
Zweminitiatie
Zwemmen voor gevorderden

Wanneer?

Zaterdagmorgen om 8.30 u of 9.00 u of 9.30 u
September:
Oktober:
November:
December:

Start?

22-29
6-13-20
10-17-24
1-8-15

Januari:
Februari:
Maart:
April:
Mei:

12-19-26
2-9-16-23
16-23-30
27
4-11

Zaterdag 22 september 2018

Waar?

In het zwembad van Diest

Prijs?

Leden Gezinsbond:
Een kind: 66 euro/jaar (= 24 lessen van ½ uur)
Twee kinderen:
127 euro/jaar
Drie kinderen:
188 euro/jaar

Niet-leden betalen 1 x 40 euro extra en worden lid van de Gezinsbond
Verzekering inbegrepen
NIET INBEGREPEN: inkom zwembad (een 20-beurtenkaart is voordelig)
Hoe inschrijven?
Het aantal plaatsen is beperkt; gelieve rekening te houden met een wachtlijst.
1. mailen naar zwemmengezinsbonddiest@hotmail.com
Met opgave naam, adres, geboortedatum, zwemervaring van uw kind + telefoonnummer ouders
+ lidnummer Gezinsbond
2. na een positieve reactie op uw mail het bedrag voor 01/09/18 storten op rek.nr.BE30 9730
3127 0511 van “Gezinssport Diest zwemmen”
met vermelding: zwemmen + naam en geboortedatum kind(eren) + lidnummer
verantw. zwemmen: Hilde Haezebrouck 013/32 73 14 (20 u-21 u)
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Waardebon €12,50

Bij aankoop vanaf €100
Naam: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
…..………………………………………………………..
Niet cumuleerbaar met andere voordelen.

Halensebaan 72
3290 Webbekom – Diest
013/321315

Verzekeringen CLERCKX bvba
www.clerckxverzekering.be
ALLE VERZEKERINGEN – LENINGEN – BANK AXA

Eduard Robeynslaan 38 3290 Diest
 013/31.12.35

FSMA 011257 A-cB
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.Volleybal
WIE?
Zowel dames als heren. Niveau
zonder belang – Iedereen welkom.
WAAR?
In turnzaal KSD Campus Sint-Jan,
Mariëndaalstraat 33, Diest
WANNEER?
Maandagavond van 20 tot 21.30 u
START?
Je kan nu al deelnemen en je betaalt dan enkel de verzekering 9 € (geldig tot 2 september 2018). Afhankelijk
van het aantal spelers beslissen de spelers zelf of er gespeeld wordt tijdens de vakanties.
Volledig jaar start op 3 september 2018
Half jaar (vanaf of tot 11 februari 2019)
PRIJS?
volledig jaar
Leden Gezinsbond: 49 €
Niet-leden: 64 €
Half jaar (vanaf of tot 11 februari 2019)
Leden Gezinsbond: 25 €
Niet-leden: 33 €
Korting bijkomende persoon zelfde gezin: 10 € voor volledig jaar - 5 € voor half jaar
De kostprijs werd berekend op basis van de huur van de zaal, de verzekering en de deelname van 12 leden.
INSCHRIJVEN?
Bedrag storten op
- Rek. nr. Gezinssport Diest -Volley en Fietsen: BE83 9730 3127 0915
- met vermelding: naam + lidnummer(indien lid)
INLICHTINGEN?
Bruno Vansimpsen 013/290 399
volley@gezinsbonddiest.be
Nieuwe deelnemers betalen hetzij contant na afloop van hun eerste proefmatch op maandag, hetzij per
overschrijving en dit ten laatste voor de datum van de volgende match op maandag.
Kandidaat-deelnemers die bij het begin van hun volgende match nog niet betaald hebben, mogen die match
bijwonen maar niet deelnemen (kijkmatch maar geen doematch).
Pas na betaling mogen ze deelnemen.
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Zou jij graag samen met een stel vrienden of vriendinnen (hoeven niet
persé leden van de Gezinsbond te zijn) een non-profit evenement /
activiteit organiseren voor gezinnen maar heb je nood aan een stevige
back-up ?
Steek dan vlug de koppen bij mekaar en fix een tof, vernieuwend of
alternatief concept.
Onder de vleugels van Gezinsbond Diest
kan je rekenen op de ondersteuning bij het uitwerken van je idee.
Mail je het plan van je concept , je naam en eventuele groepsleden
door naar gezinsbonddiest@telenet.be
Je mag snel reactie verwachten!
Wist je dat je als lid van de Gezinsbond korting krijgt bij Eneco
(voorheen Eni) en Telenet?
Ga vlug kijken op de website van de Gezinsbond
onder de items: goedkoper telefoneren en goedkopere energie! www.gezinsbond.be

Dé lidkaart waarmee je spaart
Deze kaart is zowel je lidkaart als je spaarkaart. De lidkaart waarmee je spaart is een
magneetkaart. Je gespaarde saldo wordt bijgehouden in een online portemonnee die
je kan raadplegen via ‘mijn gezinsbond’ op www.gezinsbond.be
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WEKELIJKSE
GEZINSFIETSAVOND

Beste fiets(t)ers,

Tot en met DINSDAG 11 september halen we onze fiets van stal om wekelijks een tochtje
te maken, indien het weer het toelaat natuurlijk.
Zorg dat uw fiets in orde is !!! Een goede bandendruk voorkomt lek rijden en het bolt beter.

Vertrek : dinsdag om 19u00
aan Beverbeekhuis, Tulpenstraat, Diest.
Verzekering is verplicht
- 18 jaar : 8 euro
+ 18 jaar : 10 euro
Opgepast : Wie reeds verzekerd is voor een andere sport van Gezinssport hoeft geen 2de
keer te betalen. De naam en sport doorgeven waarvoor men al verzekerd is, is voldoende..
Schrijf dus over op rekening :
BE83 9730 3127 0915 Gezinssport Diest Fietsen
verkorte banknummer : 973-0312709-15

Veel fietsgenot.
Pierre
013-33.44.18
0497-340.951
gezinsbonddiest@telenet.be
website: www.gezinsbonddiest.be
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HERENKAPPER
Stephan Vandermaesen
Koning Albertstraat 82
3290 Diest
Tel. (013) 31 23 29
Openingsuren:
dinsdag – woensdag – vrijdag:
07u.15 – 17u.00
donderdag – zaterdag:
Na afspraak
maandag: gesloten

Apotheek De Loore
Tel.: 013/333.917 –
Fax: 013/326.005
Email:apotheek@deloore.be
Diestersteenweg 241
3293 Diest - België
Openingsuren:

Maandag-vrijdag: 8.30 - 12.30 en 13.30 - 19.30
Zaterdag: 8.30 - 13.00

Contacteer ons, en dan bekijken we samen hoe jij onze ploeg kan versterken
gezinsbonddiest@telenet.be of 013/32 86 32 (Helga) of 013/32 73 14 (Hilde)
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BABY/PEUTERZWEMMEN

Wat?

Watergewenning op een speelse manier
voor baby’s van 1 tot 2 jaar (groep 1)
voor peuters van 2 j tot 2,5 j (groep 2)
voor kleuters van 2,5 j tot 3,5 j (groep 3)
Samen met mama en/of papa lekker in het water oefeningetjes doen
en als een visje in het water leren bewegen.
Samen met mama en/of papa oefeningetjes doen als voorbereiding
op de eerste zwemlesjes en het leren drijven.

Wanneer?

zondagmorgen om 9 u (groep 1)
zondagmorgen om 9 u 30 (groep 2)
zondagmorgen om 10 u (groep 3)
(best een kwartier op voorhand komen)

Waar?

in het zwembad ‘De Warande’, Omer Vanaudenhovelaan 3, Diest

Info?

Gezinsbond Diest
Mia Das - Vangoidsenoven
Vervoortstraat 5 - 3290 Diest
013/ 33 70 37
babyzwemmen@skynet.be

Data?

september: 16 - 23 – 30
oktober:
7 - 14 - 21 – 28
november: 18 – 25
december: 9

Prijs?

Leden Gezinsbond: 25 € (10 lessen)
Niet-leden:
35 € (10 lessen)
Verzekering inbegrepen ! Inkom zwembad is niet inbegrepen! (abonnement kan)

Start?

zondag 16 september 2018

Inschrijving? Noodzakelijk! via babyzwemmen@skynet.be of 013 33 70 37
Verzoek tot betaling wordt u na inschrijving bezorgd.
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Oogmeting
Hoorapparaten
Contactlenzen
Hasseltsestraat 27 3290 Diest
Tel: 013/32.24.82
Maandagvoormiddag gesloten

DRINKMARKET
KEFO – JANNES
VERVOORTSTRAAT 7 3290 DIEST
Tel. 013/31 36 52
Openingsuren:
Dinsdag t.e.m. Vrijdag:
10 -12 u. / 13 - 18 u.
Zaterdag :
10 –12 u. / 13 - 16 u.

Raamdecoratie
Wolvenstraat 24 3290 Diest
013/661886

Coiffure Dirk
Dames & Heren& Kids

www.KAPPERDIRK.net
Koning Albertstraat 30
3290 Diest
Tel: 013/33.74.58
Open : alle dagen van 8 tot 18 uur
Op afspraak: zaterdagnamiddag, dinsdag
en donderdag.
Gesloten op maandag.

Hasseltsestraat 18-26
3290 Diest
Tel : 013/31.23.27
Fax 013/31.41.01
info@michielsmedia.be
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Kortingskaarten “grote gezinnen” 2018
-

enkel voor gezinnen met 3 of meer kinderen
gehandicapt kind minimum 66% telt voor 2 kinderen)
kindje overleden kort na geboorte maar wel in bevolkingsregister telt ook mee

Wat moet U doen ?
1. Formulier “samenstelling gezin” vragen op ’t Stadhuis dienst bevolking.(gratis)
NIEUW: U kan dit attest ook aanvragen of afdrukken per computer via het e-loket van
de Stad door middel van een elektronische identiteitskaartlezer.
2. Lidnummer gezinsbond, mailadres, telefoon of GSM, eveneens aanbrengen op dit
formulier.
3. Voor de kinderen ouder dan 18 jaar, dient een bewijs bijgevoegd dat ze werkelijk nog
ten laste zijn, studieattest, kopie studentenkaart of bewijs van kinderbijslag,
gedateerd ten vroegste 1.9.2018 of later, vroeger is niet geldig.
4. Bezorg deze formulieren met 6 euro per gezin, ongeacht het aantal kaarten, bij de
verantwoordelijke.
5. Ouders zonder kinderlast kunnen hun 5-jaarlijkse kaarten (2018-2022) bestellen
zonder formulier.
6. Wij kunnen enkel kaarten aanvragen voor Gezinsbondleden.
Verantwoordelijke : VERHEYEN Pierre,Frankenstraat 16, 3290 Diest.
(achterzijde Vanden Borre) telefoon 013-33.44.18
Je krijgt korting met deze kaarten op :
-

treintickets tussen 2 Belgische stations;
meerrittenkaarten van de Lijn;
kinderen van 6 tem 11 jaar kan ‘Vrijkaart De Lijn’ worden aangevraagd waarmee zij
gratis De Lijn kunnen gebruiken.
Aan te vragen bij kantoor “De Lijn”; met pasfoto.

Je krijgt géén korting op :
treinabonnementen, busabonnementen, Buzzy Pass +12, énkele rittenkaarten De Lijn.
GoPass, Rail Pass,10-rittenkaarten De Lijn en GSM-kaarten kunnen wel worden aangekocht
met korting op gezinsspaarkaart/lidkaart bij de plaatselijke afgevaardigde op hetzelfde adres.
De aanvragen worden door de verantwoordelijke doorgestuurd naar Brussel waar de kaarten
gedrukt worden en teruggestuurd naar de verantwoordelijke vanaf 1 november 2018.
Indien de kaarten betaald werden, worden ze bij u afgeleverd of in de bus gestoken;
werden ze niet betaald, dan dient u ze zelf te komen afhalen.
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GEZINSVRIENDELIJKE HANDELAARS IN DIEST
Waar je korting krijgt met je LIDKAART / SPAARKAART
altijd- met bon
OPTIEK GEYSKENS - Monturen
- Glazen, contactlenzen en accessoires
- Niet op hoorapparaten, producten en
contactlensvervangsystemen.
Botermarkt, 13
DIEST - 013/31.10.89

10 %
5%

10 %
10 %

OPTIEK PUNIE

10 %
5%

10 %
10 %

- Monturen
- Glazen &zonnebrillen
Niet verenigbaar met andere kortingen
Hasseltsestraat, 27
DIEST - 013/32.24.82
STANDAARD BOEKHANDEL
Sint-Jan Berchmanstraat 19
DIEST – 013/33.76.28

5% spaarkorting
10% met bon

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS
Halensebaan 59
DIEST- 013/29.48.18

5 % op praktijklessen

COLORA (verfwinkel)
Leuvensesteenweg 171
Diest - 013/67.68.15

5% spaarkorting
10% met bon

BRANTANO
Leuvensesteenweg 127
3293 Diest

10% spaarkorting

Textiel MANDY
Woensdagmarkt Diest

5% spaarkorting
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✿Wie
Vrouwen 18+
Op bewegen staat geen leeftijd
✿ Wat
MUZISCH BEWEGEN
Een compleet intensieve
lichaamsbeleving op muziek
Totaalpakket body and mind work-out
Lesgeefster: MARINA REYNDERS
✿ Wanneer
Groep 1: Maandag van 19.15u tot 20.15u
Groep 2: Maandag van 20.15u tot 21.15u
Groep 3: Dinsdag van 20.00u tot 21.00u
Groep 4: Dinsdag van 21.00u tot 22.00u
Groep 5: Woensdag van 20.45u tot 21.45u
geen lessen tijdens schoolvakanties en feestdagen

✿Waar
Turnzaal KSD Campus Sint-Jan,
Peetersstraat 14 Diest

✿ Start
Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 september 2018
De eerste les is steeds een gratis proefles.
Ook deelnemers aan de “Week van de Sportclub” en “Bijt in je vrije tijd” zijn welkom voor een
gratis proefles in de maand september.
Een attest “lidmaatschap sportclub” voor de mutualiteiten wordt u bezorgd.
✿ Prijs
Leden Gezinsbond € 85 per jaar
Niet-leden Gezinsbond € 105 per jaar
ca. 32 lessen van half september tot half juni
✿ Inschrijven
Mail naar turnengezinsbonddiest@hotmail.com met naam,
adres, geboortedatum,
telefoonnummer, lidnummer, voorkeur groep x
of bel deze gegevens naar Hilde Haezebrouck op 013/32.73.14 (tussen 20 u-21 u)
Na positieve reactie, bedrag storten voor 1 september 2018 op rekeningnummer : BE30 9730
3127 0511 van Gezinssport Diest –Muzisch bewegen
met vermelding van: muzisch bewegen groep x , naam, geboortedatum, lidnr.Gezinsbond
Info op http://www.muzischbewegen.be
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B

BABYSITDIENST

Aanvragen voor babysit dienen te gebeuren bij :
VERANTWOORDELIJKE

Kristel Boons
Kloosterbergstraat 18
3290 Diest
Tel : 013/33.54.10
Bellen of mailen naar kristel.boons@telenet.be
Tijdig aanvragen, minimum 7 dagen vooraf.
Tarieven:
Uurtarief : 4 euro per uur
Overnachting : van 22 u tot 8 u : 20 euro
Minimumtarief (minder dan 2 uur): 8 euro
Een begonnen uur geldt als een volledig uur.
Verzekeringsboekje: alleen door leden kan er een babysit worden aangevraagd en er
wordt per prestatie een meerprijs van 1,50 euro gevraagd voor de verzekering.
!!! Bij annulatie op de dag zelf wordt de minimumvergoeding van 8 euro aangerekend.

19

Bestuursleden Gezinsbond en Gezinssport Diest
VOORZITSTER
ZWEMMEN
MUZISCH BEWEGEN
V.U. LEDENBOEKJE

De Vis – Haezebrouck Hilde
Zeven Zillenerf 67

3293 KAGGEVINNE

013/32.73.14

MEDEVOORZITTER
ONTHAAL
CULTUURRAAD

Schollen Willy
Frankenstraat 40

3290 DIEST

013/31.23.99

LEDENADMINISTRATIE
SPOORKAARTEN
FIETSEN
PENNINGMEESTER,
TREINPASSEN
GSM-KAARTEN
GOSA

Verheyen Pierre
Frankenstraat 16

3290 DIEST

013/33.44.18

SPAARKAARTVERANTWOORDELIJKE

Laurys Maurits
Em. Vanderveldestraat 85

3290 DIEST

0497/38.18.08

BABYSITDIENST

Boons Kristel
Kloosterbergstraat 18

3290 WEBBEKOM

013/33.54.10

VOLLEYBAL

Vansimpsen Bruno
Steenweg op Papenbroek 33

3290 DIEST

013/29.03.99

BABYZWEMMEN
PENNINGMEESTER
SPORT

Das – Vangoidsenoven Mia
Vervoortstraat 5

3290 DIEST

013/33.70.37

VOLKSDANS

Bart Vanduren
Molenbergstraat 34

3290 WEBBEKOM

013/31 41 06

iMOVE
BEHEERDER WEBSITE

Degol Hilde
Bosmansstraat 4
013/32.86.32

WIJKVERANTWOORDELIJKEN
Poels – Vandermaesen Jenny
Guido Gezellestraat 29

3294 MOLENSTEDE

0497/58 43 86

3290 DIEST

013/31.11.13

Vanbrabant–Smets Annemie
Frans Smeyersstraat 94

3270 SCHERPENH.

013/29.59.89
0486/96.93.51

Point – Wustenberghs Jenny
Berkenhof 3

3290 DIEST

013/33.36.02
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Van jong tot oud … Diest beweegt!

GEZINSSPORT DIEST seizoen 2018-2019
Wat ?
VOLKSDANS
PRIATELI

Wie ?

Wanneer ?

Prijs ?

ZWEMMEN

KIND VANAF 4
JAAR

ZATERDAG
8u30 – 10u00

BEVERBEEKHUIS
Tulpenstraat
Diest
BEVERBEEKHUIS
Tulpenstraat
Diest
ZWEMBAD
DIEST

BABYPEUTERKLEUTERZWEMMEN
iMove:
BALLET
HIP HOP
MODERN-JAZZ

1-2 JAAR
2 - 2,5 JAAR
2,5 – 3,5 JAAR

ZONDAG
9u15 – 10u45

ZWEMBAD
DIEST

BALLET vanaf 4
jaar
HIP HOP en
MODERN -JAZZ
vanaf 6 jaar
BALLET voor
gevorderden

WOENSDAGNAM,
VRIJDAGAVOND,
of
ZATERDAGMORG
EN
VRIJDAGAVOND

TURNZALEN
€90/ JAAR per lessenreeks
KSD Campus Sint- Kortingen deelname
Jan
meerdere lessenreeksen en
meerdere kinderen

DAMES
18+

5 groepen
MAANDAG (2)
DINSDAG (2)
WOENSDAG (1)
MAANDAG
20 – 21.30 U

SENIORENDANS
LICHTVOETIG

iMove:
BALLET- groep
intermediate
MUZISCH
BEWEGEN

JEUGD EN
MAANDAG
VOLWASSENEN
20u00 – 21u30
VANAF 15 JAAR
DAMES EN HEREN MAANDAG
19u00 – 20u00

Waar ?

VOLLEYBAL

DAMES - HEREN
JEUGD

FIETSAVOND
VAN APRIL TOT
SEPTEMBER

GEZINNEN

DINSDAG
19.00 U

€60/ JAAR
€110 2 personen /JAAR

€25 (10 LESSEN)
€35 voor niet-leden

€45/ JAAR 1 pers.
€80/ JAAR 2 pers.
€66/ JAAR (24 LESSEN)
2 KINDEREN: €127

TURNZALEN
€130/ JAAR voor balletKSD Campus Sint- intermediate
Jan
Kortingen –zie hierboven
TURNZALEN
€85/ JAAR
KSD Campus SintJan
TURNZALEN
€49/ JAAR
KSD Campus Sint- €25/ HALF JAAR
Jan
BEVERBEEKHUIS VERZEKERING -18: €8
Tulpenstraat
+18: €10
Diest

Niet-leden Gezinsbond betalen een hoger bedrag: zie sporttak voor meer info.

INLICHTINGEN:
Babyzwemmen:
Zwemmen
en Muzisch bewegen
Fietsen:
Dansen :
iMove:
Volleybal :

Mia Vangoidsenoven
Hilde Haezebrouck

Tel: 013/33.70.37
Tel: 013/32.73.14

Pierre Verheyen
Bart Vanduren
Hilde Degol
Bruno Vansimpsen

Tel: 013/33.44.18
Tel: 013/31.41.06
Tel: 0497/58 43 86
Tel: 013/29.03.99

Als het kriebelt moet je sporten!

