Natuurlijk allereerst voor iedereen nog een deugddoende voortzetting
van de vakantie!
Vissen met BBQ
Wanneer? zondag 26 augustus om 9 uur.
Waar? Op de vijvers aan de Tomp
Voor wie? Voor alle vissers, groot en klein.
Wat? Een voormiddagje vissen en genieten van de rust, gevolgd door een heerlijke
barbecue.
Inschrijven? Ten laatste op 18 augustus bij een van onze bestuursleden, of via e-mail op:
info@gezinsbondachel.be, met vermelding van het aantal deelnemers.
Prijs? € 10,00 (2 st vlees / 3 drankjes), € 12,50 (3 st vlees / 3 drankjes) voor leden van de gezinsbond
Betalen kan rechtstreeks bij inschrijving, of via rek. BE26 7352 0108 5129 van Gezinsbond afd Achel met vermelding
van de naam van het gezin en barbeque.
Enkel vissen kan ook van 9 tot 12 uur. Hiervoor is inschrijven wenselijk, doch niet noodzakelijk. Dit is gratis.
Op het eind van deze nieuwsbrief vind je het aanmeldformulier. Gelieve dit ingevuld per mail of post/brievenbus te
retourneren!

Tweedehandsbeurs
Ook dit najaar houden wij weer onze tweedehandsbeurs voor kinder– en babyspullen en speelgoed in de zaal van
Achel Statie en wel op zondag 21 oktober van 13.30u tot 16u. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op
info@gezinsbondachel.be o.v.v. “Tweedehandsbeurs 21 oktober ‘18”!
Ben je nog op zoek naar goede, betaalbare kleding en/of speelgoed? Noteer dan zeker deze datum al in je agenda.
De toegang tot de beurs is gratis!!!

“Ladies Night”
Ook dit najaar houden we weer een “Ladies Night”.….een tweedehandsbeurs voor dameskleding en accessoires.
Deze vindt plaats op maandag 5 november 2018 van 19u00 tot 21u00 in de Zaal van Achel Statie. Mocht je je
garderobe eens op goedkopere wijze aan willen vullen, kom dan gerust eens een kijkje nemen. Toegang tot de
beurs is gratis. Voor inlichtingen en inschrijvingen kun je terecht op info@gezinsbondachel.be. Let op: inschrijven
o.v.v. “Ladies Nigth 2018”!

WANDELRALLY
De wandelzoektocht van 1 juli 2018 tot 30 september 2018 vindt dit jaar plaats in Eeklo. Voor meer info zie “De
Bond”.

GOSA-ACTIVITEITEN
 maandag 10 september: GOSA midweek Oostende (tem 14/9)
Voor meer info: zie steeds “De Bond”!

BELANGRIJK NIEUWS VANUIT DE DIENSTEN VAN ONZE AFDELING
Sinds 1 maart 2016 is er heel wat veranderd. We hebben een nieuwe coördinator voor zowel de kinderoppasdienst
als de gezelschapsdienst, namelijk Martin Schuurmans, Hooghaag 44, tel 0495-871899. Ook het mailadres is
veranderd:
- het is nu kinderoppasachel@gmail.com voor alle zaken omtrent kinderoppas;
- en gezelschapsdienstachel@gmail.com voor alles wat betreft de gezelschapsdienst.
Inmiddels is onze kinderoppasdienst digitaal gegaan! Alleen de digitale oppasaanvragen via de webdienst
(https://www.kinderoppasdienst.be/) worden nog in behandeling genomen!!! Het is dus van belang je via de
website te registreren!

FILMTICKETS – SPOORPASSEN – LIJN-KAARTEN
Verdeelpunt voor onze afdeling: Haag 9.
Je vindt hier steeds spoorpassen, GSM-kaarten en filmtickets van UGC (het vroegere Utopolis Lommel) in voorraad.
Wens je tickets van Kinepolis of Euroscoop, dan kan je deze minstens 2 weken op voorhand bij ons bestellen. Let
wel op: enkel per 5 tickets! Wij zorgen dan dat we ze tijdig in ons bezit hebben.
Naast de spoorpassen, kan je bij ons ook kaarten voor De Lijn aankopen aan 16 euro en je ontvangt 1,60 euro
korting in je online portemonnee.
Ons verdeelpunt is op zaterdagnamiddag en zondag gesloten!!!

FACEBOOK
Sinds vorig jaar heeft de Gezinsbond Achel ook een eigen facebookpagina. Neem hier gerust eens een kijkje om de
meest recente activiteiten te ontdekken!

NOG OP DE PLANNING
 Mocht je nog ideeën hebben voor een leuke (kinder-)activiteit….wij staan altijd open voor suggesties! Laat het
ons weten op info@gezinsbondachel.be
 Sint Paleis: hou voor info en inschrijvingen “De Bond” in de gaten!!!!

Beste Bondsvrienden,
Op 26 augustus a.s. is het weer zover…..het jaarlijkse vissen en de BBQ aan De Tomp!
Omdat het ingevoerde inschrijfsysteem ons nog altijd goed bevalt, gebruiken we dat nu weer. We werken dus
wederom met bonnetjes…..bonnetjes voor de drankjes maar ook bonnetjes voor het vlees.
Drankjes
Standaard krijg je voor iedere persoon 3 bonnetjes voor een drankje. Wanneer deze op zijn, kun je bonnetjes bij
kopen a € 1,00 per stuk. Koffie en water zijn gratis!
Vlees voor de BBQ
Als stelregel geldt dat we 3 stuks vlees voor “grote eters” voorzien en 2 stuks vlees voor “kleine eters”. Gelieve het
aantal stuks vlees op het onderstaande strookje aan te duiden.
Inschrijven
Ten laatste op 18 augustus bij een van onze bestuursleden, of via e-mail op: info@gezinsbondachel.be met
vermelding van het aantal deelnemers.
Prijs
De prijs voor 3 stuks vlees en 3 drankjes bedraagt 12,50 euro; de prijs voor 2 stuks vlees en 3 drankjes is 10,00 euro.
Betalen kan rechtstreeks bij inschrijving, of via rek. BE26 735 2010851 29 van Gezinsbond afd Achel met vermelding
van de naam van het gezin en BBQ.
Enkel vissen kan ook van 9 tot 12 uur. Hiervoor is inschrijven wenselijk, doch niet noodzakelijk. Dit is gratis.

Met vriendelijke bondsgroeten,
Ramona Meulendijks-Thomas
secretaris gezinsbond afdeling Achel

Gezin: ______________________________________________________________________________________
Aantal volwassenen (+ 12 jr):
Aantal kinderen (- 12 jr):

O
O

____________
____________

alleen vissen
vissen en BBQ

Vleeskeuze:
_____

x chipolata

_____

x kip filet

_____

x saté

_____

x braadworst

_____

x kotelet

_____

x hamburger

