
Jaarprogramma 
2019—2020 

GEZINSBOND STEVOORT 
Groeit met je mee! 



Dansen kleuters en 1-2-3e leerjaar 
Kleuters: zondag van 10u-11u 

1-2-3e leerjaar: zondag van 11u-12u 

Start op zondag 22 september 2019 

Lesgeefsters: Alien Cluckers en Karen Deferme 
 
 

Dansen 4-5-6e leerjaar en jeugd 
4-5-6e leerjaar: maandag van 19u-20u 

Jeugd (vanaf 1e middelbaar): van 20u-21u 

Start op maandag 16 september 2019 

Lesgeefster: Karolien De Backer 

 
Streetdance jongens 

1-2-3-4e leerjaar: woensdag van 16u-17u 
5-6e leerjaar—middelbaar: woe van 17u-18u 

Start op woensdag 18 september 2019 

Lesgeefster: Elise Loisen 

 

ⓘ 
Leden: 95 euro 

(10 euro korting voor 2e gezinslid) 

Niet-leden: 130 euro 

Inschrijven en betalen voor 11 september 
Vermelden bij inschrijven: naam kind, adres 
dansgroep, geboortedatum en lid/geen lid. 

Gezinsbond Stevoort: BE70 7351 4007 1725 

ⓘ 
Info en inschrijven bij 

olga.vaassen@telenet.be - 011 72 05 01 

 

Onze lesreeksen 

‘Zachte’ yoga 
Reeks 1: donderdag om 19u30 

Reeks 2 (beginners): donderdag om 20u30 

Start op donderdag 12 september 

Lesgeefsters: Lieve Berodes 

ⓘ 
Prijs voor 10 yoga-lessen: 

50 euro voor leden / 70 euro voor niet-leden 

Info en inschrijven bij 
carinafranssens@gmail.com - 011 31 44 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koken voor mannen en vrouwen 
Start dames: do 26 september 2019 
6 lessen: 26 sept, 3-10-17-24 okt, 7 nov 

Start heren: do 14 november 2019 
6 lessen: 14-21-28 nov en 5-12-19 dec 

ⓘ 
Prijs voor 6 kooklessen (alles incl.) 

100 euro voor leden  
130 euro voor niet-leden 

Info en inschrijven bij 
Sandra Werkcx - 011 59 20 24 

pascal.vanlangenaeker@telenet.be 

GEZINSBOND STEVOORT ZIET JOU GRAAG 
 

▶ op de Avondmarkt Stevoort Kermis 
maandag 23 september 2019 

Breng een bezoekje aan onze promotiestand.  
Vraag info over je lidmaatschap en ledenvoordelen. 
Schrijf je in voor onze lessen en activiteiten. 

 

▶ op de Werelddagen Stevoort 
zaterdag 5 oktober 2019 

Kom tussen 15u en 18u naar onze stand en maak een mooie 
button! Gratis en voor niets… omdat we jou graag zien! 



Workshop ‘Koken for kids’ 
Zaterdag 19 oktober van 10u - 12u 

Tijdens deze smaakvolle workshop  
bereiden de kids als echte chef koks een  

aantal heerlijke gerechten (1e-6e leerjaar). 

 
Sintpaleis in Alden-Biesen 

Zaterdag 9 en zondag 10 november 2019 

Bestel je toegangstickets vanaf 30/08 via 
www.gezinsbondlimburg.be. Tip: snel zijn! 

 
Workshop ‘Kralen uit papier’ 

Woensdag 13 november van 19u30 - 22u30 

We maken een mooie ketting met kralen van 
papier. Wedden dat je zelf verbaasd zal zijn 

over het prachtige resultaat! 
 

Sinterklaas komt naar je thuis! 
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019 

Wil jij ook een bezoekje  van de Sint en zijn  
pieten bij jou thuis? Reserveer dan snel, want 
de Sint heeft het nogal druk in die periode… 

 
Workshop ‘Bijenhotel maken’ 

Zaterdag 8 februari 

Samen met een (groot)ouder knutsel je  
je eigen bijenhotel in elkaar, dat je  

na afloop mee mag nemen naar huis.  
 En laat de bijtjes dan maar komen…  

Voor kinderen van 1e-6e leerjaar,  
vergezeld van een volwassene. 

 
Tweedehandsbeurs 2020 

Zondag 1 maart van 11u tot 15u 

            NIEUW! Vanaf 2020 doen we het anders. 
We organiseren geen anonieme verkoop,  

maar een beurs waarbij verkopers zelf  
een standje krijgen en hun spullen verkopen.  

Wil je zelf baby–, kinderkleding of speelgoed 
verkopen? Reserveer dan tijdig jouw tafel!  

Losse activiteiten 

Workshop  ‘Kaarten maken’ 
Woensdag 11 maart om 19u30 

Wat is er mooier dan een zelfgemaakt kaartje 
ontvangen? Een zelfgemaakt kaartje versturen 

natuurlijk! Na deze workshop heb je alvast 
een aantal mooie exemplaren in je bezit. 

 
Workshop: Bloemschikken for kids 

Zaterdag 4 april van 10u - 12u 

Creatief met natuurlijke materialen. 
We leren je de basiskneepjes en je maakt  

een mooi bloemstukje (1e-6e leerjaar) 
 

Paasfeest 
Woensdag 8 april van 14u—16u30 

Voor kleuters en kids t.e.m. 3e leerjaar. 

We knutselen er weer op los… 
en gaan natuurlijk ook paaseitjes rapen! 

 
Dansvoorstelling 2020 

Zaterdag 9 en zondag 10 mei 2020 

De kids van onze danslessen zetten  
hun beste beentje voor tijdens een  
indrukwekkende dansvoorstelling.  

Dit mag je niet missen! 
 

Familiewandeling + picknick 
Zondag 28 juni 2020 

Na een succesvolle eerste editie, zetten we  
deze activiteit opnieuw op ons programma. 

                  Alle gezinnen welkom  
            voor een gezinsvriendelijke  
              wandeling, met aansluitend 
                    een gezellige picknick. 

 
Danskamp 2020 

Week 1 van het bouwverlof 

Voor alle enthousiaste dansertjes. 

Kleuters dansen in de voormiddag. 
Kids lagere school dansen in de namiddag. 

Een vraag? Een bedenking? Een suggestie? Contacteer ons! 

011 31 64 28 (secretariaat)  - gezinsbond.stevoort@gmail.com 



Volg ons op Facebook                        

                             Kinderoppasdienst Gezinsbond Stevoort 
 

                                         Op zoek naar een babysit voor jouw kids?  
                                          Of wil je zelf graag aan de slag als babysit? 

 

Vanaf 1 september kan je met al je vragen terecht bij onze nieuwe coördinator. 
Gwendolyn Lemmens - kod.gezinsbondstevoort@gmail.com  

 

Registratie en een babysit aanvragen doe je via www.kinderoppasdienst.be 
 

Voordelig met trein, tram en bus 
 

Krijg 10 % spaarkorting op een 10-rittenkaart van De Lijn  
en 5 % spaarkorting bij aankoop van een Go Pass of Rail Pass van de NMBS. 

 

Te koop op het afdelings-secretariaat 
Judith Reekmans - Stevoortse kiezel 269 

gezinsbond.stevoort@gmail.com - 011 31 64 28 
 

• 
 

Gezinnen met 3 of meer kinderen kunnen een kortingskaart openbaar vervoer  
aanvragen, waarmee je korting krijgt op individuele treintickets van de NMBS  

en op een 10-beurtenkaart voor een vast traject. 
 

Vraag je kortingskaart aan bij 
Olga Vaassen - Pater Raskinstraat 13 - 011 72 05 01 

 
Nog meer korting sparen 

 
 
 

          
   Op de hoogte blijven van onze werking? 
                              of teken in op onze nieuwsbrief                                                                             
                                                          ‘Bondig Stevoort’ 

Deze Stevoortse handelaars geven  
korting op je lidkaart. Vraag ernaar! 

Optiek Cerulis 
Schoenen Windmolders 

Naar de bioscoop met korting!  
Koop online vouchers voor Kinepolis 

en ontvang 2 euro spaarkorting per voucher. 

www.gezinsbond.be/kinepolis 

VOORDELEN voor jou als lid van de Gezinsbond 


