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Kalender
Gezinsbond en Gezinssport Diest:
Tot 31 mei 2022
Pierre Verheyen
4 juni 2022
7 juni 2022
4 september 2022

laatste kans om multipassen NMBS met spaarkorting aan te schaffen bij
Dansvoorstelling “A look back” van iMove
Twee uren wandeling Webbekoms Broek
Gezinsdag met etentje

Onze dansclub viert haar 35 jarig bestaan
Onze afdeling is al lang actief om recreatieve
sport van jong tot senior aan te bieden in een
gemoedelijke, familiale sfeer en aan
democratische prijzen.
Op vraag van ouders kwamen er in 1987
balletlessen onder leiding van Brigitte De
Meulenaere. De eerste inschrijving leverde direct
41 dansers op en het aanbod breidde uit met
jazz en hip-hop. Dit jaar vieren we het 35-jarig bestaan met het dansoptreden “A look back”
gebracht door onze iMove-dansers op zaterdag 4 juni om 19u30 in Westerlo.

Gluren bij de Diestse buren: Schaffen-Deurne-Vleugt-Molenstede
1 juni 2022 : Bloemschikken voor kinderen- zie foto van het bloemstuk dat wordt
gemaakt
9 juni 2022 : Demo kookles met Hilde Beutels, thema BBQ
28 augustus 2022 : Familiedag met volkspelen voor de hele familie
14 september 2022: start van een nieuwe reeks bloemschikken voor volwassenen.
Meer informatie : via mail naar gezinsbondschaffendeurnevleugte@gmail.com
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Op www.gezinsbonddiest.be/iMove vindt u het inschrijvingsformulier om tickets te
reserveren.
Diegenen die tickets kochten én betaalden voor onze show ‘De 4 seizoenen’ van maart 2020
(die omwille van Corona niet is kunnen doorgaan) kunnen deze tickets nu gebruiken om naar
‘A Look Back’ te komen kijken. Om organisatorische redenen vragen we je wel om ook je
plaatsen te reserveren via het online inschrijvingsformulier.
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N8

Waardebon €15

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

Halensebaan 72
3290 Webbekom – Diest
013/321315

Oproep van onze eigen Bondsafdeling Diest: Kom ons ondersteunen
(activiteiten bedenken en uitwerken, kinderoppascoördinator, administratieve
taken, losse medewerker,… Alle hulp is welkom!

Contacteer ons, en dan bekijken we samen hoe jij onze ploeg kan versterken
gezinsbonddiest@telenet.be of 013/32 73 14 (Hilde)
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SAVE THE DATE : FEESTACTIVITEIT: GEZINSDAG op zondag 4 september
2022
Het honderdjarig bestaan in 2021 van de Gezinsbond heeft afdeling Diest (mee door Corona)
rustig gevierd met een kindertheatervoorstelling Kom naar Dokter Dieter Doe door Spoor 6.
Onze bestuursploeg vindt echter dat zo’n verjaardag vraagt om een feestelijke activiteit voor
jong en oud(er) waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.
Daarom vragen we u om zondag 4 september 2022 in uw agenda te blokkeren zodat u naar
onze gezinsdag kan komen die zal doorgaan in KSD-Campus Voorzienigheid in de
Vissersstraat.
We zijn het programma nog in elkaar aan het knutselen maar de ingrediënten zijn alvast :
-

een thematische wandeling in Diest in de voormiddag vanaf 10 u
kinderanimatie
eten en drinken- u hoeft die zondag niet te koken !
life-muzikaal optreden
een attentie voor onze trouwste leden

In ons volgend ledenblaadje en op www.gezinsbonddiest.be zal u meer informatie vinden en
een inschrijvingsformulier.
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Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

/ namiddag enkel op afspraak van 13.00 tot 17.00
/ namiddag enkel op afspraak van 13.30 tot 18.30
/ namiddag gesloten
/ namiddag enkel op afspraak van 13.30 tot 18.30
/ namiddag enkel op afspraak van 13.00 tot 17.00

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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TWEE UUR WANDELING : Webbekoms Broek wandeling in
Diest

Twee uur wandeling Webbekoms Broek wandeling van 9 km in Webbekom-Diest.
Wanneer

Dinsdag 07 Juni 2022 14u00 - 16u00

Locatie

Omer Vanaudenhovelaan 48 Bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest

Doelgroep Volwassenen (+ 18j)
Prijs

gratis voor leden, niet-leden betalen €5
drankje en koek inbegrepen

inschrijven "2022 Twee-uur wandelen!"
inschrijvingsformulier is ook te vinden op www.gezinsbondgewestleuven.org
Je verkent de historische verdedigingswallen met een prachtig uitzicht over het charmante stadje Diest.
In het natuurgebied ‘Webbekoms Broek' kan je op ontdekkingstocht door het overstromingsgebied voor de
Demer en de Velpe.
Ontdek waarom het gebied Europees beschermd is als vogelrichtlijngebied door de aanwezigheid van
bedreigde diersoorten zoals de wespendief en de blauwborst.
Je wandelt er door een lappendeken aan bloemrijke hooilanden, rietlanden en wilgenbosjes.

Overige Twee uur wandelingen
13 september 2022
Bertem
11 oktober 2022
Betekom
8 november 2022
Wijgmaal

Bertemboswandeling
Beemdenwandeling
Vijvers van Belfroid

8

HERENKAPPER
Stephan Vandermaesen
Koning Albertstraat 82
3290 Diest
Tel. (013) 31 23 29
Openingsuren:
Enkel op afspraak
maandag: gesloten

Apotheek De Loore
Diestersteenweg 241 -3293
Diest
Tel.: 013/33 39 17
Email:apotheek@deloore.be
www.apotheekkaggevinne.be
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 73 14 (Hilde)
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“WEKELIJKSE
FIETSNAMIDDAG”
Beste fiets(t)ers,

Tot en met dinsdag 13 september 2022 halen we onze fiets van stal voor het 28ste seizoen
om ons wekelijks tochtje te maken, indien het weer het toelaat natuurlijk.
Zorg dat uw fiets in orde is !!!
Een goede bandendruk voorkomt lekrijden en bolt beter.
Afstanden : van 12 tot 32 km met tussenstop.
Gemiddelde snelheid : +/- 14 km/uur.
Vertrek : 14u00 aan Beverbeekhuis, Tulpenstraat
Verzekering : - 18 jaar : 12 euro
(verplicht)
+ 18 jaar : 15 euro
In de loop van het jaar krijgt u van ons een attest waarmee u bij uw ziekenfonds het
verzekeringsgeld terugkrijgt.
Opgepast : Wie reeds verzekerd is voor een andere sport van Gezinssport hoeft geen 2de
keer te betalen. Alléén de naam en sport doorgeven waarvoor men reeds verzekerd is.
U kan inschrijven door de verzekeringskost over te maken op rekening :
BE83 9730 3127 0915 Gezinssport Diest Fietsen
verkorte banknummer : 973-0312709-15
Veel fietsgenot.
Pierre
013-33.44.18 0497-340.951
e-mail : gezinsbonddiest@telenet.be
website : www.gezinsbonddiest.be
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Oogmeting
Contactlenzen

Hoorapparaten

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
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GEZINSVRIENDELIJKE HANDELAARS IN DIEST
Waar je korting krijgt met je LIDKAART / SPAARKAART

altijd-

met bon

OPTIEK GEYSKENS
- Monturen
10 %
10 %
- Glazen, contactlenzen en accessoires
5%
10 %
- Niet op hoorapparaten, producten en contactlensvervangsystemen.
Niet verenigbaar met andere kortingen
Botermarkt, 13
DIEST - 013/31.10.89
OPTIEK PUNIE

- Monturen
- Glazen &zonnebrillen
Niet verenigbaar met andere kortingen

10 %
5%

10 %
10 %

Hasseltsestraat, 27
DIEST - 013/32.24.82

STANDAARD BOEKHANDEL

5% spaarkorting
op boeken, multimedia en wenskaarten
10 % spaarkorting
op papier- en schrijfwaren, bureaumateriaal, klassement, agenda's en kalenders
Sint-Jan Berchmanstraat 19
10 % met bon
DIEST – 013/33.76.28
COLORA
Leuvensesteenweg 171
DIEST - 013/67.68.15

5% spaarkorting
10% met bon

JBC
Leuvensesteenweg 101
DIEST- 013/32 33 02

5% spaarkorting
(niet in de webshop)

TORFS
Leuvensesteenweg 88
DIEST- 013/39 10 07

5 % spaarkorting
(niet in de webshop)

Textiel MANDY
Woensdagmarkt Diest
014/41 42 29

5% spaarkorting
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Leden van de Gezinsbond kunnen trein- en lijnkaarten met korting kopen in de plaatselijke
verkooppunten van de Gezinsbond. Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen.
Op 31 mei 2022 loopt de samenwerking tussen de Gezinsbond en de NMBS af voor wat betreft de
spaarkorting op multipassen. Wil je nog graag één of meerdere passen aankopen met 5% spaarkorting?
Ga dan voor 31 mei langs bij een plaatselijk verkooppunt van de Gezinsbond.
De samenwerking voor de kortingskaarten “groot gezin” blijft wel behouden.
De geldigheid van de Youth multi en standard multi is 1 jaar vanaf de eerste gebruiksdatum en uiterlijk t.e.m.
31/01/2024. De geldigheid van de local multi is 6 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum en uiterlijk t.e.m.
31/01/2024.
Prijs

korting

LIJNKAARTEN

€ 17

€ 1,70

YOUTH MULTI (GO PASS 2e kl)

€ 55

€ 2,75

€ 132

€ 6.6

€ 87

€ 4.35

€ 27

€ 1,35

€ 12,35

€ 2,00

STANDARD MULTI (RAIL PASS 1e kl)
RAIL PASS 2e kl
LOCAL MULTI (KEY CARD
geldig)

2e

kl) (6 maanden

KINEPOLIS

ANDERE BIOSCOPEN

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen

de plaatselijke afgevaardigde:
VERHEYEN PIERRE
FRANKENSTRAAT 16 DIEST
013-33.44.18
LIJNKAARTEN
Geldig voor meerdere ritten met de bus of tram van De Lijn

Gezinsbond vzw
Dienst Ledenvoordelen
Troonstraat 125 - 1050 Brussel
tel. 02-507 89 55
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

YOUTH MULTI (voorheen GO PASS)
Voor jongeren van minder dan 26 jaar.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen in 2de klas, vanaf de
eerste gebruiksdatum en uiterlijk t.e.m. 31/01/2024.
Deze passen kunnen gebruikt worden tussen 2 Belgische stations (grenspunten uitgezonderd)
STANDARD MULTI (voorheen RAIL PASS)
Deze pas kan door iedereen gebruikt worden.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen, vanaf de eerste
gebruiksdatum en uiterlijk t.e.m. 31/01/2024.
Let wel: voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor houders van een kortingskaart "groot gezin" kan een
gewoon treinbiljet voordeliger zijn dan het gebruik van één van deze passen, zeker wanneer het om een
treinreis over korte afstand gaat. Dus best informeren naar de goedkoopste formule alvorens een pas te
kopen.
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Jij koppelt de ‘baby’
aan de ‘sitter’

Zin in een nieuw engagement? Ben je een vlotte babbelaar en gemotiveerde matchmaker? Dan
kan jij, als 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
• ouders en kinderoppasser aan elkaar voorstelt
• beetje

handig is met moderne communicatiemiddelen

• babysitters begeleidt
• ouders geruststelt met voldoende informatie

Interesse? Meer info?
Bert.stippelmans@gezinsbond.be

0498/93.91.47

ER ZIJN NOG ANDERE MOGELIJKHEDEN OM JE TE ENGAGEREN ALS VRIJWILLIGER BIJ DE GEZINSBOND.
BEL ONS OF NEEM EEN KIJKJE OP WWW.WATJIJKAN.BE
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B

BABYSITDIENST
Zoekt nieuwe coördinator

Francine Caerts, kinderoppascoördinator van afdeling Schaffen-Deurne-Vleugt neemt
tijdelijk ook de kinderoppasdienst van afdeling Diest onder haar hoede. We zoeken
evenwel een nieuwe vrijwilliger. Interesse? Neem dan gerust contact op met Francine
op 0473/41.76.45
De kinderoppasdienst van de Gezinsbond Diest werkt via een digitale toepassing.
Je registreert je gezin via www.mijngezinsbond.be. Is dit je eerste bezoek aan onze website maak dan een
account aan. Controleer en vervolledig jouw profiel en ga nadien door naar kinderoppasdienst.
Als gezin koop je credits, dit zijn de digitale verzekeringsbriefjes die de papieren prestatiebriefjes
vervangen. Nadien kan je digitaal je oppasaanvragen indienen, de oppasprestatie betaal je cash aan de
babysitter.
Dee instructiefilmpjes op www.youtube.com tonen je hoe je je kan registeren voor onze kinderopppasdienst
van DIEST en hoe je dan aanvragen kan doen voor een babysit bij jou thuis.
filmpje voor profiel op MIJN GEZINSBOND
Hoe vraag ik als gezin een oppas aan?
Belangrijk voor jou als gezin is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zijn je gegevens aangevuld in www.mijngezinsbond.be
Heb je een e-mailadres ingevuld anders kan je geen afspraakbevestiging krijgen.
Vraag bij voorkeur oppas aan in je eigen gemeente.
Je kan gekende oppassers aan je profiel toevoegen via hun emailadres.
Je kan een aanvraag aanpassen (bv. een later uur opgeven).
Je kan je aanvraag sturen naar één of meerdere gekende oppassers. Of je kan de selectiemodule
een groep oppassers laten aan schrijven.
Je zal via mail op de hoogte gebracht worden als er een babysit gevonden is, via de toepassing kan
je de oppasafspraak opvolgen indien je een gerichte vraag stuurde.
Indien je geen reactie krijgt op je vraag van gekende oppassers, kan je de oproep uitbreiden naar
een grotere groep oppassers.

Tarieven:
uurtarief:
Overnachting: van 22 u tot 8 u:
minimumtarief (minder dan 2 uur):

5 euro/uur
25 euro
10 euro

Zijn je kinderen ondertussen 15 jaar of ouder dan kunnen ze zelf oppasser worden bij de Gezinsbond
indien ze wensen te babysitten. Hiervoor moeten ze zich ook registreren op www.kinderoppasdienst.be .
Voor meer info kijk even naar het youtube-filmpje Instructiefilm voor oppasser
Heb je nog vragen over de KOD? Wellicht vind je een antwoord bij de veel gestelde vragen of in de
instructiefilmpjes.
Je kan mij contacteren via: francine-caerts@hotmail.com - GSM: 0473/41.76.45
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Bestuursleden Gezinsbond en Gezinssport Diest
VOORZITSTER
V.U. LEDENBOEKJE

Haezebrouck Hilde
Zeven Zillenerf 67

3293 KAGGEVINNE

013/32 73 14

MEDEVOORZITTER
ONTHAAL
CULTUURRAAD

Schollen Willy
Frankenstraat 40

3290 DIEST

0496/68 53 26

3290 DIEST

013/33 44 18

3290 SCHAFFEN

0473/41 76 45

SECRETARIS
Verheyen Pierre
LEDENADMINISTRATIE Frankenstraat 16
SPOORKAARTEN
FIETSEN
PENNINGMEESTER,
TREINPASSEN
GOSA
BABYSITDIENST

Francine Caerts

SPAARKAARTVERANTW

Smets Annemie
Frans Smeyersstraat 94

3270 SCHERPENH.

013/29 59 89
0486/96 93 51

VOLLEYBAL

Vanduren Andreas
Molenbergstraat 39

3290 WEBBEKOM

0476/31 69 96

BABYZWEMMEN
PENNINGMEESTER
SPORT

Vangoidsenoven Mia
Vervoortstraat 5

3290 DIEST

013/33 70 37

VOLKSDANS

Vanduren Bart
Molenbergstraat 39

3290 WEBBEKOM

013/31 41 06

iMOVE
Degol Hilde
BEHEERDER WEBSITE Bosmansstraat 4

3294 MOLENSTEDE

0497/58 43 86

WIJKVERANTWOORDELIJKEN
Vandermaesen Jenny
Guido Gezellestraat 29

3290 DIEST

013/31 11 13

Wustenberghs Jenny
Berkenhof 3

3290 DIEST

013/33 36 02

Abas Marita
Molenbergstraat 39

3290 WEBBEKOM

013/31 41 06

Andries Magda
Schaffensestraat 48/B3

3290 DIEST

013/32 53 79
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Van jong tot oud … Diest beweegt!

GEZINSSPORT DIEST seizoen 2021-2022
Wat ?
VOLKSDANS
PRIATELI
SENIORENDANS
LICHTVOETIG

BABYPEUTERKLEUTERZWEMMEN
iMove:
BALLET
HIP HOP
MODERN-JAZZ
RAGGA
VOLLEYBAL
FIETSNAMIDDAG
VAN APRIL TOT
SEPTEMBER

Wie ?
JEUGD EN
VOLWASSENEN
VANAF 15 JAAR
DAMES EN
HEREN

Wanneer ?
MAANDAG
20u00 – 21u30

Waar ?
ONS TEHUIS
Diest

Prijs ?
€72/JAAR
€132 voor 2
personen/JAAR
€54/JAAR
€96 voor 2
personen/JAAR

MAANDAG
19u00 – 20u00

ONS TEHUIS
Diest

1-2 JAAR
2 - 2,5 JAAR
2,5 – 3,5 JAAR

ZONDAG
8u00- 8u30-9u

ZWEMBAD
Diest

BALLET, HIP
HOP en
MODERN -JAZZ
vanaf 3 jaar
RAGGA vanaf 15
jaar
DAMES HEREN
JEUGD
GEZINNEN

DONDERDAGAVON TURNZALEN
€95/ JAAR (28
D
KSD Campus Sint- LESSEN)
VRIJDAGAVOND, of Jan
Kortingen deelname
ZATERDAG
meerdere
lessenreeksen en
meerdere kinderen
MAANDAG
TURNZALEN
€49/JAAR
20.00u – 21u30
KSD Campus Sint- €25/ HALF JAAR
Jan
DINSDAG
BEVERBEEKHUIS VERZEKERING -18:
14u00
Tulpenstraat
€12
Diest
+18: €15

€25 (10 LESSEN)
€35 voor niet-leden

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

INLICHTINGEN:
Babyzwemmen
Fietsen:
Dansen :
iMove:
Volleybal

Mia Vangoidsenoven
Pierre Verheyen
Bart Vanduren
Hilde Degol
Andreas Vanduren

Als het kriebelt moet je
sporten!

Tel: 013/33 70 37
Tel: 013/33 44 18
Tel: 013/31 41 06
Tel: 0497/58 43 86
Tel: 0476/31 69 96

