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VOORDRACHT: GEZONDE VOEDING DIE JE MEER 

ENERGIE GEEFT 

 
 

 
Op woensdag 14 

maart 2018 

organiseert de 

Gezinsbond 

Destelbergen in 

samenwerking met 

Velt, een lezing over 

gezonde voeding door 

Martine De Kesel, voedingsconsulente en 

gezondheidstherapeute. 

Zij laat je kennismaken met voeding die je meer energie geeft. 

Wat is natuurlijke gezonde voeding en waarom werkt het zo 

heilzaam op ons gemoed en op ons lichaam.  

Praktische suggesties zullen je inspireren. 

Een niet te missen activiteit in deze donkere dagen. 

 

Waar:  Domus, Dendermondsesteenweg 439 

Destelbergen 

Wanneer:  woensdag 14 maart 2018 om 19u30 

Voor wie:  iedereen is welkom. 

Inschrijvingen  enkel via 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

en dit uiterlijk tegen 11 maart 2018 

Toegang:  3 euro voor leden van de Gezinsbond/Velt en dit 

op vertoon van uw lidkaart, 5 euro voor niet 

leden. Ter plaatse te betalen.  

mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
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Het gewest Gent nodigt je 

graag uit voor een 
bedrijfsbezoek aan 

 

PIANOATELIER 
MAENE 

 

Vrijdag 30 maart 2018 
 
Een enige gelegenheid om de technische en muzikale eigenschappen van 

historische en moderne piano’s te leren kennen: houtselectie, snaren, 

toetsen, kader, emaillering… 

 

Als je weet dat Steinway de sterpianist Daniel Barenboim aanmaande om 

zijn piano bij Chris Maene te laten produceren, weet je dat we met de 

wereldtop te maken hebben. 

 

Programma: 

 Vanaf 17u30: verwelkoming met koffie en frisdrank 

 18 u: Inleiding in het auditorium  

 Rondleidingen in de ateliers + museum-toonzalen 

 Concert  met historische en hedendaagse klavierinstrumenten: 

klavecimbel, pianoforte, 19de eeuwse piano’s en 

replica’s, Steinway & Sons  

 20 u: Receptie  

 Het gewestbestuur biedt u graag belegde broodjes aan  

 

Wanneer: vrijdag 30 maart 2018 om 18 uur 

Waar: 8755 RUISELEDE, Industriestraat 42 

Deelnameprijs:  € 10,00  per persoon (uitsluitend Bondsleden) 

Inschrijven:   vóór vrijdag 16 maart per mail naar 

gewest.gent@gezinsbond-ovl.be of per telefoon 09/225 46 

52  met vermelding van naam, lidnr, adres, afdeling  

en aantal personen 

mailto:gewest.gent@gezinsbond-ovl.be
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Betalen:  na bevestiging van inschrijven, betalen op rek. BE95 

4470 0315 6158 met vermelding van “Maene” + naam 

en lidnummer 

Paaseieren rapen 

 

Zaterdag 31 maart 2018 

om 14u30 
 

 

De paashaas komt naar 

Destelbergen en verstopt 

honderden eitjes. 

 

Kinderen (tot en met twaalf 

jaar): neem jullie mandje en ga 

op zoek in de tuin van het 

Succakasteel (ingang in de 

Zevensterrede). 

 

Misschien zie je de paashaas wel! 

 

Kleuters zoeken samen met hunouders op een speciaal 

afgebakend stuk. 

 

 

Na de eerlijke verdeling van de chocolade-eieren trakteren 

we jullie 

graag op een heerlijk stukje cake en een drankje. 
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Deze activiteit is gratis (enkel voor leden, dus breng je 

lidkaart mee! 

 

VORMINGSAVOND  

 

Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als 
honderd procent privé? 

En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen 
bij termen als cookies, phishing en sharenting? Dankzij deze 
vormingsavond leer je goochelen met instellingen, rapporteringen … 
en ben je helemaal op de hoogte van de do’s en don’ts rond privacy. 

Het is de bedoeling om er een interactieve avond van te maken 

Deze avond wordt georganiseerd vanuit de Gezinsbond Heusden in 
samenwerking met de Gezinsbond Destelbergen, het oudercomité van 
de Gemeentelijke Basisschool Destelbergen en Villa Tuur. 

Wanneer woensdag 16 mei om 20u (tijdens de week van de 
opvoeding)  

waar in de Kollebloem  (leenstraat 18 9070 Destelbergen). 
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voor wie De 

doelgroep zijn ouders (met kinderen van de lagere 
school) en het is de bedoeling om er een interactieve 
avond van te maken. 

 
De vorming wordt gratis aangeboden aan de ouders. 

Maak je babysit-afspraken digital! 
 
 
 
 
 

Onze afdeling start met een nieuwe webtoepassing voor de 

kinderoppasdienst. Vanaf 20/2/2018  zullen jouw babysit-afspraken 

bij de Gezinsbond digitaal verlopen.  

 

Hoe werkt dit? 

Je registreert je gezin via www.mijngezinsbond.be. Is dit je eerste 

bezoek aan onze website maak dan een account aan (doorloop de 5 

stappen). Controleer en vervolledig jouw profiel.  

Nadien ga je door naar www.kinderoppasdienst.be Zorg er ook voor 

dat je je inloggegevens ergens goed bewaart. Bijkomende gegevens 

van je kinderen (hobby's, aandachtspunten,…) worden bewaard in 

de webtoepassing. 

Voortaan koop je als gezin credits, dit zijn de digitale 

verzekeringsbriefjes en vervangen de papieren prestatiebriefjes. 

Nadien kan je digitaal je oppasaanvragen indienen, de 

http://www.mijngezinsbond.be/
http://www.kinderoppasdienst.be/
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oppasprestatie zelf, betaal je cash aan de babysitter. Credits worden 

via jouw profiel online aangekocht, je koopt de verzekeringsbriefjes 

steeds per 5 (zoals de papieren versie er had) 

Belangrijk voor jou als gezin is: 

 Zijn je gegevens aangevuld in 'mijn gezinsbond' 

 Heb je een e-mailadres aangevuld anders kan je geen 

afspraakbevestiging krijgen. 

 Vraag bij voorkeur oppas aan in je eigen gemeente. 

 Je kan verschillende oppasadressen opgeven en afhankelijk of 

er al digitaal gewerkt wordt in die afdeling er een oppasdienst 

aan koppelen. 

 Je kan gekende oppassers aan je profiel toevoegen via hun 

emailadres. 

 Je kan zelf oppassers blokkeren en deblokkeren. 

 Je kan een aanvraag aanpassen (bv. een later uur opgeven). 

 Een afspraak die je zelf annuleert, herlanceer je zelf.  

 Als een afspraak door de oppasser wordt geannuleerd, zal deze 

automatisch geherlanceerd worden. 

 Bij misbruik kan zowel de oppasser als het gezin geblokkeerd 

worden door de Bond. 

 Je kan je aanvraag sturen naar één of meerdere gekende 

oppassers. Of de sectiemodule (automatische selectie van 

oppassers op basis van hun beschikbaarheid, vervoer, 

aanwezigheid van een baby, kindje met speciale zorgen,..) 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.  
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 Indien je geen reactie krijgt op je vraag van gekende oppassers, 

kan je de oproep uitbreiden naar een grotere groep oppassers. 

Heb je nog vragen? Wellicht vind je een antwoord bij de veel 

gestelde vragen of in het instructiefilmpje. Gewoon te bekijken via 

youtube of de website van de Bond. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_EysZTpAIw&index=1&list=

PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_ 

https://www.youtube.com/watch?v=SPJ8pEUDX8s&index=4&list=

PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_ 

Je kan onze kinderoppascoördinator ook contacteren via het 

emailadres: kinderoppasdienst.destelbergen@telenet.be!) 

Contactgegevens 
Bestuursleden Gezinsbond - afdeling DESTELBERGEN Tel. 

Voorzitter 

ledenbestand 

Hilde De PORRE 

Ledebeekhof 9 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

09 228 91 28 

Secretaris – SCW 

administratie 

Dirk BROCK 

Eikenlaan 12 

 

Penningmeester 

Website 

Bond-ig 

Pieter VAN DAMME 

Veldekenstraat 47 

0485/52.88.47 

Kinderoppasdienst 

Bond-ig 

Katrien DE MOOR  

kinderoppasdienst@gezinsbonddestelberg

en.be 

 

Reductiekaarten Ines DESMET – Stationsstraat 7 

Kortingskaarten@gezinsbonddestelber 

gen.be   

09 228 08 29 

Spaarafgevaardigde Martine De Kesel 

Eikenlaan 12 

 

Telefoonkaarten 

bioscoopticketten 

 

JONGE 

GEZINNEN 

ACTIE 

 

- Chantal DE VULDER 

  Bijlokestraat 41 

 

- Jessica Ongenae 

  Europalaan 17 

 

 

09 228 66 01 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_EysZTpAIw&index=1&list=PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_
https://www.youtube.com/watch?v=O_EysZTpAIw&index=1&list=PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_
https://www.youtube.com/watch?v=SPJ8pEUDX8s&index=4&list=PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_
https://www.youtube.com/watch?v=SPJ8pEUDX8s&index=4&list=PL-I11y1LRH39_Q_S_i1j06u1vAogS6Vt_
mailto:kinderoppasdienst.destelbergen@telenet.be
mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
mailto:kinderoppasdienst@gezinsbonddestelbergen.be
mailto:kinderoppasdienst@gezinsbonddestelbergen.be
mailto:Kortingskaarten@gezinsbonddestelbergen.be
mailto:Kortingskaarten@gezinsbonddestelbergen.be
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Wijkmeesters Cecile VERPLANCKEN 

Succalaan 22 

Nicole COOLS 

Kerkham 33 

Mia AERSSENS-RAMAKERS  

Steenvoordestraat 36 

Frida GOETHALS 

Haenhoutstraat 150 

 

verantw. uitgever: Hilde De Porre, Ledebeekhof 9, 9070 Destelbergen. 

 


