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Kalender
Gezinsbond en Gezinssport Diest:
2 september 2019:
6+7+11 september 2019
9 september 2019
10 september 2019
29 september 2019
16+17+18 sept 2019
21 september 2019

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

Gluren bij de Diestse buren: Molenstede en Schaffen-Deurne-Vleugt
Reeks Bloemschikken 2019-2020
11/09+16/10+27/11+11/03+6/05+17/06
9 u-12 u en 13 u 30-16 u 30- Scafnis Sint-Hubertusplein Schaffen
prijs: 50 euro voor leden Gezinsbond- 70 euro voor niet-leden
info: francine-caerts@hotmail.com

Regionaal nieuws / gewestelijk aanbod:
Verre van Weg - Woord, beeld en muziek over liefde en gemis
Dinsdag 10 september 2019- try-out
20 u Aula Geertrui Cordeys- Begijnhof Diest

Foto: Koen Bauters

'Verre van Weg' is een reis langs muzikaal erfgoed
van onze planeet. We (her)ontdekken een schat
aan liedjes die tonen hoezeer wij mensen doorheen tijd en ruimte- muzikaal uiting willen
geven aan de liefde voor wie er niet meer is.

In 2014 verliest zangeres Mira haar ongeboren dochtertje. Geconfronteerd met de moeizame
omgang van onze samenleving met rouw en verdriet en geïnspireerd door de troost van
muziek, maakte ze dit concert voor de Gezinsbond.
Vooraf brengt ritueelbegeleider Caroline Meerschaert in een collage van verhalen de ervaring
van het verlies van een kind rond de geboorte in beeld. Hoe rouw je om iemand die je niet
mocht kennen? Hoe vul je de leegte als er geen herinneringen zijn?
Na de voorstelling stellen verschillende organisaties die werken rond dit thema zichzelf voor.
Deze productie kadert in het project ‘Verre van Weg’ van de Gezinsbond.zie www.gezinsbond.be/verrevanweg
Prijs: 8 euro - Leden van de Gezinsbond genieten ter plaatse 2 euro korting op hun lidkaart.
Tickets zijn te verkrijgen bij CC Diest
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Fiets ze veilig!
18 september om 20u - 't Pijlijser, Borremansstraat 2 Huldenberg
Kinderen laten fietsen op straat, dat is logisch. Of toch niet?
Zijn we als ouder niet een beetje bang voor de
verkeersdrukte?
Kan je goed inschatten wat jouw kind al kan op de fiets?
En weet je voldoende welke regels je hen best nog eens
goed influistert voor je hen op weg stuurt? Een infoavond
rond verkeersveiligheid vanuit fietsstandpunt.
Inschrijven: Dienstencentrum@huldenberg.be

Met de ReisRus naar de begijntjes in Diest – een muzikale gezinswandeling
zondag 13 oktober 2019 om 10 uur en om 14 uur
start-en aankomst: provinciaal domein Halve Maan, Omer Van
Audenhovelaan, Diest
Lenny komt uit België. Andrei komt uit Rusland. Andrei reist de hele wereld rond. Hij is een ReisRus!
Hij sliep tussen de gorilla’s in de bomen van Afrika, slingerde met zijn koffertje aan de lianen in
Brazilië en hij zong ooit een onderwaterlied voor de dolfijnen in de Indische Oceaan!
Nu ontdekt Andrei samen met Lenny de mooiste natuur- én erfgoedplekjes uit onze streek.
Samen met jou maken ze fijne muzikale wandelingen vol interactieve liedjes. De wandelingen zijn
tussen de 3 en 5 kilometer lang en zijn geschikt voor gezinnen met kinderen tussen 5 jaar en 10
jaar. Per wandeling kunnen maximaal 30 personen deelnemen. De wandelingen duren +- 2 uur.
Prijs per wandeling: Voor leden Gezinsbond: €3/pp leden-max €10 per gezin.
Voor niet-leden: €6/pp en max €20 per gezin
Een gratis hapje en een drankje wordt u aangeboden door de lokale Gezinsbondsafdelingen.
Inschrijven is noodzakelijk via www.gezinsbondgewestleuven.org
info: Hilde Haezebrouck- 013/32 73 14
Mijn kleinkind woont in twee huizen
Wat is de betekenis van de scheiding voor grootouders en kleinkinderen?
Hoe kunnen grootouders hun kleinkind ondersteunen in deze situatie?
Wat zegt de wet omtrent de omgang tussen grootouders en kleinkind? En
waar kan je terecht als er problemen zijn?

Tienen
BIBAarschot
Linter

20u
20u
20u

10-okt.-19
21-okt.-19
28-nov.-19

Kabbeekvest 110, info@huisvanhetkind.tienen.be
Elisabethl 103a, huisvanhetkind@aarschot.be
Helen-Bosstraat 43, info@ocmw.linter.be
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Uurrooster iMove 2019-2020- dansseizoen start vanaf 6/09/19
Vrijdag
Uur

Dansstijl Groep

17u45 –18u45: Klassiek
Ballet
18u45 –19u45: Klassiek
Ballet
19u45 –20u45: Hip Hop
20u45 –21u45: Hip Hop

Grade 2

Leeftijd

Geboortejaren

9 – 11 jaar 2010 – 2009 - 2008

Locatie
Spiegelzaal

Repertoire +15 jaar

2004 – 2003 – 2002 ...

Spiegelzaal

Teens
Masters

2007 – 2006 – 2005 – 2004 ...
2004 – 2003 – 2002 – 2001 ...

Spiegelzaal
Spiegelzaal

+12 jaar
+15 jaar

Zaterdag
Uur

Dansstijl Groep

08u45 –09u45 Klassiek
Ballet
09u45 –10u45 Klassiek
Ballet
10u00 –11u00 Hip Hop
11u00 –12u00 Hip Hop
12u00 –13u00 Hip Hop

Leeftijd

Geboortejaren

Locatie

Pre-Primary 3 – 5 jaar

2016 – 2015 - 2014

Spiegelzaal

Primary

6 – 8 jaar

2013 – 2012 - 2011

Spiegelzaal

Kiddo’s
Bouncers
Youngsters

3 – 6 jaar
6 – 9 jaar
9 – 12 jaar

2016 – 2015 – 2014 - 2013
2013 – 2012 – 2011 – 2010
2010 – 2009 – 2008 – 2007

Sportzaal
Sportzaal
Spiegelzaal

Leeftijd

Geboortejaren

Locatie

Juniors

+ 8 jaar

Majors

+14 jaar

2011 – 2010 – 2009 – 2008 – Spiegelzaal
2007 - 2006
2005 – 2004 – 2003 – 2002 – Spiegelzaal
2001 - 2000

Woensdag
Uur

Dansstijl Groep

15u00 – 16u00 Modern
Jazz
16u00 –17u00 Modern
Jazz

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

Prijs?
€ 95 Basisprijs per lessenreeks van 28 lessen van 1 uur (met korting € 85 )
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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VOLLEYBAL
WIE?
Zowel dames als heren. Niveau zonder belang – Iedereen welkom.
WAAR?
In turnzaal KSD, Mariëndaalstraat 35 te Diest
WANNEER?
Maandagavond van 20 tot 21.30 u
START?
Je kan nu al deelnemen en je betaalt dan enkel de verzekering 10 € ( geldig lid tot 2 september
2019). Afhankelijk van het aantal spelers beslissen de spelers zelf of er gespeeld wordt tijdens de
vakanties.
Volledig jaar start op 2 september 2019 - Half jaar (vanaf of tot 10 februari 2020)
PRIJS?
Volledig jaar
Leden Gezinsbond: 49 €
Niet-leden: 64 €
Half jaar (vanaf of tot 10 februari 2020)
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 Afdeling Diest Volley en Fietsen: BE83 9730 3127 0915
-met vermelding: naam + lidnummer (indien lid Gezinsbond)
INLICHTINGEN?
Bruno Vansimpsen 013/290 399 volley@gezinsbonddiest.be
Aan de deelnemers van vorig jaar (anciens) wordt gevraagd om voor 5 september 2019 te betalen.
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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Leden van de Gezinsbond kunnen gsm-, trein- en lijnkaarten met korting kopen in de plaatselijke
verkooppunten van de Gezinsbond. Deze kortingen worden op de lidkaart waarmee je spaart gezet.
De Gezinsbond verkoopt ook Bioscoopcheques met een korting die tot € 2 kan oplopen.
De bioscoopcheques kunnen ook via www.gezinsbond.be/ledenvoordelen online aangekocht worden.
De spaarkorting komt automatisch in de online portemonnee.
Raadpleeg www.gezinsbond.be
Prijs

korting

LIJNKAARTEN

€ 16

€ 1,60

PROXIMUS
Pay&Go

€ 15

€ 0,60

ORANGE
BASE

€ 15
€ 15

€ 0,60
€ 0,60

GO PASS 2e kl

€ 53

€ 2,65

RAIL PASS 2e kl

€ 83

€ 4,15

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

GO PASS
Voor jongeren van minder dan 26 jaar.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen in
2de klas.
Deze passen kunnen gebruikt worden tussen 2 Belgische stations (grenspunten uitgezonderd)
RAIL PASS
Deze pas kan door iedereen gebruikt worden.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele reizen.
Er is geen tijdsbeperking voor al deze passen
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.
CITYSCOOP.BE
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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 9 september 2019
19u-20u: Lichtvoetig
20u-21.30u: Priateli
Waar? Beverbeekhuis-Tulpenstraat 2-3290 Diest
Dansleiding? Hilde Vantilt
Bijdrage werkjaar 2019-2020
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 Diest Dansen met
vermelding groepsnaam, naam, geboortedatum en eventueel lidnummer (van de
Gezinsbond). De eerste 2 lessen kan je gratis proberen.
Informatie?
Bart Vanduren, Gezinsbond: 013/314106
Hilde Vantilt, dansdocente: hildevantilt@gmail.com
www.gezinsbonddiest.be
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N8

Waardebon €12,50

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

Halensebaan 72
3290 Webbekom – Diest
013/321315
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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: 21-28
Januari: 11-18-25
Oktober:
5-12-19
Februari: 1-8-15
November: 9-16-23-30 Maart:
7-14-21-28
December: 7-14
April:
25
Mei:
2-9

Start?

Zaterdag 21 september 2019

Waar?In het zwembad van Diest -Omer Van Audenhovelaan 3
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 41 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 01/09/19 storten op rek.nr.BE30 9730
3127 0511 van “Gezinssport Diest zwemmen”
met vermelding: zwemmen + naam en geboortedatum kind(eren) + lidnummer Gezinsbond
info over Gezinsbond Diest op http://www.gezinsbonddiest.be
verantw. zwemmen: Hilde Haezebrouck 013/32 73 14 (20 u-21 u)
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✿ Wie
Vrouwen 18+Op bewegen staat geen leeftijd
✿ Wat
Een compleet intensieve lichaamsbeleving op
muziek
Totaalpakket body and mind work-out
Lesgeefster: MARINA REYNDERS
✿ Waar
Turnzaal KSD Campus Sint-Jan, Peetersstraat
14 Diest

✿ Wanneer
Groep 1: Maandag van 19.15u tot 20.15u
Groep 2: Maandag van 20.15u tot 21.15u
Groep 3: Dinsdag van 19.45u tot 20.45u
Groep 4: Dinsdag van 20.45u tot 21.45u
Groep 5: Woensdag van 20.45u tot 21.45u
geen lessen tijdens schoolvakanties en feestdagen
✿ Start
Maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 september
2019
De eerste les is steeds een gratis proefles.
Ook deelnemers aan de “Maand van de Sportclub” 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 (verzekering is inbegrepen)
✿ 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 (werkdagen tussen 20 u-22 u)
Na positieve reactie, bedrag storten voor 1 september 2019 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
Info over Gezinsbond Diest op http://www.gezinsbonddiest.be
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“WEKELIJKSE
GEZINSFIETSAVOND”
Beste fiets(t)ers,

Tot en met dinsdag 10 september 2019 halen we onze fiets van stal voor het 26ste 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 : 19u00 aan Beverbeekhuis, Tulpenstraat
Verzekering : - 18 jaar : 8 euro
(verplicht)
+ 18 jaar : 10 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 nog inschrijven door de verzekering 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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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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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 8 u 30 (groep 1)
zondagmorgen om 9 u
(groep 2)
zondagmorgen om 9 u 30 (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: 29
oktober:
6 - 13 - 20 – 27
november: 10 - 17 – 24
december: 8 - 15

De reeks is snel volzet.
Een nieuwe reeks start in het
voorjaar 2020. We raden u aan
nu al een plaatsje te reserveren.

Prijs?

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

Start?

zondag 29 september 2019

Inschrijving? Noodzakelijk!
via babyzwemmen@skynet.be of 013 33 70 37
Verzoek tot betaling wordt u na inschrijving bezorgd
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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 73 14 (Hilde)
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Kortingskaarten “grote gezinnen” 2020
-

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 1.9.2019 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 (2020-2025) bestellen
zonder formulier.
6. Wij kunnen enkel kaarten aanvragen voor Gezinsbondleden.
Verantwoordelijke : VERHEYEN Pierre,Frankenstraat 16, 3290 Diest.
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 2019.
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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Oogmeting
Hoorapparaten
Contactlenzen
Hasseltsestraat 27 3290 Diest
Tel: 013/32.24.82
Maandagvoormiddag gesloten

DRINKMARKET

Coiffure Dirk

KEFO – JANNES

Dames & Heren& Kids

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

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.
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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

- Monturen
- Glazen &zonnebrillen
Niet verenigbaar met andere kortingen
Hasseltsestraat, 27
DIEST - 013/32.24.82

10 %
5%

10 %
10 %

STANDAARD BOEKHANDEL
Sint-Jan Berchmanstraat 19
DIEST – 013/33.76.28

5% spaarkorting
10% met bon

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS
praktijklessen
Halensebaan 59
DIEST- 013/29.48.18

5 % op

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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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 vanaf 1 januari 2019:
Uurtarief : 5 euro per uur
Overnachting : van 22 u tot 8 u : 25 euro
Minimumtarief (minder dan 2 uur): 10 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 2 euro gevraagd voor de verzekering.
!!! Bij annulatie op de dag zelf wordt de minimumvergoeding van 10 euro
aangerekend.
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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

SECRETARIS
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

Vanduren Bart
Molenbergstraat 34

3290 WEBBEKOM

013/31 41 06

Degol Hilde
Bosmansstraat 4

3294 MOLENSTEDE

iMOVE
BEHEERDER WEBSITE

WIJKVERANTWOORDELIJKEN
Poels – Vandermaesen Jenny
Guido Gezellestraat 29

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

Andries Magda
Schaffensestraat 48/B3

3290 DIEST

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

GEZINSSPORT DIEST seizoen 2019-2020
Wat ?
VOLKSDANS
PRIATELI

Wie ?

Wanneer ?

Waar ?

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
DAMES
18+

WOENSDAGNAM,
VRIJDAGAVOND,
of
ZATERDAGMORG
EN
5 groepen
MAANDAG (2)
DINSDAG (2)
WOENSDAG (1)
MAANDAG
20 – 21.30 U

TURNZALEN
€95/ JAAR (28 LESSEN)
KSD Campus Sint- Kortingen deelname
Jan
meerdere lessenreeksen en
meerdere kinderen

SENIORENDANS
LICHTVOETIG

MUZISCH
BEWEGEN

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

VOLLEYBAL

DAMES - HEREN
JEUGD

FIETSAVOND
VAN APRIL TOT
SEPTEMBER

GEZINNEN

DINSDAG
19.00 U

TURNZALEN
KSD Campus SintJan

€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

€85/ JAAR

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!

