
GEZINSBOND HERENTALS STELT VOOR… 

 
Beste leden 
 
Naar jaarlijkse gewoonte brengen onze vrijwillige bestuursleden en bussers de nieuwe 
bonnenboekjes en deze brief rond bij al onze leden. 2019 sluiten we de ledenstatistiek af met 768 
gezinnen in onze afdeling. Fijn dat u er ook in 2020 weer bij bent ! 
 
We starten het nieuwe jaar met al heel wat interessante dingen op onze kalender. 
Voor jong en oud(er), voor ieder wat wils… en heel wat dingen die je gewoon gezellig samen kunt 
meedoen, bijvoorbeeld : 
 
WINTERWANDELING   LEDENFEEST   FAMILIEVOORSTELLINGEN 
Jaarlijks op 26 december  Uitgebreid   aan Vriendenprijs (’t Schaliken) 
een beetje beweging   ontbijtbuffet     
en buitenlucht   voor het ganse gezin  OPEN ATELIERS 
     In februari   kunstproject In de ban(d) van… 
 

Voor alle informatie kun je terecht op onze website http://gezinsbondherentals.be,  
mailen naar gezinsbondherentals@gmail.com of bij een van onze enthousiaste bestuursleden. 
 
Heel graag tot binnenkort!   
Bij deze wensen we u en uw gezin ook graag het allerbeste voor 

'n gezond en gelukkig 2020 ! 

 
 
 

UITNODIGING : LEDENFEEST – ONTBIJT  
Zondag 16 februari '20, vanaf 8.30u in zaal de Molekens. 
Uitgebreid ontbijtbuffet voor onze leden (afdeling Herentals) 
 
5 euro per persoon. Kinderen gratis (0-13 jaar).  
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht, vanaf 1 januari en vóór 1 februari. 
 
Inschrijven via mail gezinsbondherentals@gmail.com of persoonlijk bij Paul of Wies.  
Vermeld uw lidnummer, aantal personen (vw/kinderen) en vermoedelijk uur van aankomst (tussen 8.30 en 
10.30). Te betalen (januari) op BE94 7895 8133 0314 met vermelding van 'ontbijt + lidnummer'  
Heb je zin om ons even te helpen met klaarzetten, afruimen, afwassen, opruimen? Altijd fijn! 

 

EXTRA : LEDENFEEST – 100 jaar ! 
Van oktober 2020 tot mei 2021 vieren we het 100-jarig bestaan van de Gezinsbond ! Dat doen we 
al zeker met een feestmaal op zaterdag 10 oktober. Meer info volgt. 
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ONZE DIENSTEN & CONTACTGEGEVENS 

 
Algemeen      
http://gezinsbondherentals.be  
gezinsbondherentals@gmail.com  
 
KOD – Kinderoppasdienst    
An Ouderits - oppasgbh@gmail.com 
 
JGA - Zwemlessen, kinderyoga, uitstapjes e.a. 
kids.gezinsbondherentals@gmail.com   
 
Verkooppunt    Trein, Lijn, belwaarde en cinema met spaarkaartkorting 
Francine Janssens – 014/21 30 25 
Stadsveld 36 
 
Spoorkaarten Grote Gezinnen 
Info en aanvragen bij Marylène en Paul Goetschalckx 
014/23 09 94 (19u-20u) 
 
Cultuur en reizen 
Lieve en Paul Moons-Goossens - 014/70 74 70 

moonspaul@hotmail.com   
 
Secretariaat en ledenadministratie   
Valerie Temmerman - 0478/63 78 55 
gezinsbondherentals@gmail.com 
 
Voorzitster en tweedehandsbeurzen 
wies.vanballaer@hotmail.com   
Holle Weg 13 - 0495/13 02 65 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gezinsbond Herentals, dat zijn allemaal vrijwilligers. Een zinvolle vrijetijdsbesteding die iedereen 
kan invullen op een manier die past bij de eigen interesses en mogelijkheden.  
Goesting om zelf eens iets (mee) te organiseren? 
Kom vrijblijvend kennismaken op een van onze pop-up-ontmoetingsmomenten (4e dinsdag van de 
maand, 19.30-20.30) of spreek ons erover aan op een volgende activiteit. 
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Gespreksavond voor grootouders, donderdag 6 februari 2020 
“Ouder worden in een nieuwe wereld” 
Gratis deelname. Wel vooraf inschrijven a.u.b. via wies.vanballaer@hotmail.com, 0495/13 02 65  
In samenwerking met Vormingplus Kempen en Dienstencentrum Convent. 
Drankjes verkrijgbaar aan democratische prijzen. 
 
Volgende CULTUURREIS : Amsterdam-Utrecht (najaar 2020) 
Inschrijving op zaterdag … januari 2019 om 10u in cafetaria Vossenberg. 
Meer info op de website of bij Paul en Lieve. 
 
KINDERYOGA 
Kinderyoga helpt kinderen te groeien, zich goed te voelen in hun vel en bewust te bewegen.  
Een aanrader! Verhaal, zang, dans, beweging en zelfs tekenen… onder de enthousiaste leiding van 
juf Karen. 
 
Een reeks van 7 sessies op woensdagnamiddag in de Vossenberg (kleine turnzaal). 
14u-15u (voor kinderen van 6-12 jaar) 
15u-16u (voor kinderen van 3-6 jaar) 
Inschrijven via mail kids.gezinsbondherentals@gmail.com 
Deelnameprijs voor leden Gezinsbond: 20 euro per reeks + eenmaal per jaar 8 euro verzekering 
Deelnameprijs voor niet-leden : 28 + 8 euro 
 
 
 
SPAARKAART-HANDELAARS in Herentals 
 

• Belleville, Zandstraat 86, lederwaren 
• Boetiek Monja, Zandstraat 102-104, kleding 
• Beenhouwerij Isebaert, zondagse markt 
• Colin Danielle, vrijdagse markt, kousen e.d. 
• Galoche Schoenen, Noorderwijk 
• Hidrodoe 
• Kempische autorijschool 
• Lingerie Erna, vrijdagse markt 
• Marieposa, Geelseweg 3, zwangerschapskledij en meer 
• Masteluin, natuurwinkel Noorderwijk 
• Standaard Boekhandel 
• Tom Hoeybergs, marktkramer in kousen en sokken 
• Voeten en meer, Eilandje, pedicure 
• ? 

 Onze spaarkaartverantwoordelijke Karel geeft graag de fakkel door. 
Ben of ken jij onze nieuwe spaarkaartverantwoordelijke of promotor ‘Ledenvoordelen’? 
Weet jij een nieuwe handelaar voor dit lijstje? 

 Geef ons dan zeker een seintje! 
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EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITENKALENDER 

 

Datum Activiteit Plaats en Tijd Meer info: 

gezinsbondherentals.be 

en… 

14-12-2019 
11-01-2020 
21-03-2020 

Open Atelier 
In de ban(d) van… 

Zaterdag 9.30 – 12.30  
Doorlopend welkom 
De Cirkel, Lierseweg 

An of Valerie 

26-12-2019 
26-12-2020 

Winterwandeling 14.30 Netepark 
Iedereen welkom. 

Bij twijfel(weer)  
0496/97 88 79 (Leen) 

Woensdag 
08-01-2020 
22-04-2020 

Kinderyoga  
Nieuwe reeksen 
3-6 en 6-12 jaar 

7x woensdagnamiddag 
Vossenberg 

mail kids…@ 

Donderdag 
09-01-2020 

Damesgym  
Nieuwe reeks 

Donderdagavond 
 

Hilde (zie website) 

Zondag 
19-01-2020 
 

Familievoorstelling 
‘Wolinoti’ (8+) 
Vriendenprijs 5 euro pp 

14.30  
+ aansluitend activiteit 
in de foyer 

mail kids…@  
 

  
Nog meer fijne 
familievoorstellingen 
aan vriendenprijs! 
 

Corgi (film, 6+) 
Aoreacro (circus, 6+) 
Theolonious (6+) 
Okidok (6+) 
Titus (12+) 

 
Zie website voor meer info 
en reserveer tijdig je tickets 
via kids…@ 

Donderdag 
06-02-2020 

Gespreksavond ‘Ouder 
worden in een nieuwe 
wereld’ 

19.00  
Convent2 
 

Gratis deelname.  
Vooraf inschrijven bij Wies 

Zondag 
16-02-2020  

Ledenfeest – Ontbijt 8.30 - … 
Molekens 

Inschrijven voor 1 februari! 
 

Krokusvakantie Krokuskriebels 
Museum-uitstap  

 Leen 

Zaterdag 
07-03-2020 

Open Atelier Café 19.30 - … An of Valerie 

Zondag 
29-03-2020 

Tweedehandsbeurs 14.00-16.00 Inschrijven verkopers  
vanaf 29/2 bij Wies 

Zondag  
26-04-2020 

Zwemlessen 
Nieuwe reeks ‘Lente’ 

zondagvoormiddag 
4+ 

mail kids…@ (wachtlijst !) 

Vrijdag 
15-05-2020 

Revue – Theater 
Carnaval in de Lakenhal 

 Paul Moons 
Beperkt aantal plaatsen 

7-14 juni 
Herfst 

Cultuurreizen 7d Lago Maggiore 
3d Amsterdam-Utrecht 

Paul en Lieve 

 … 
 

  

 
 


