
 

Het bestuur van de Gezinsbond afdeling Achel 

Wenst jullie allemaal 

fijne feestdagen en een gezond 2017 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE - BESTUURSVERKIEZING 
Samen met jullie willen we het nieuwe jaar 2017 feestelijk inzetten met onze traditionele nieuwjaarsreceptie. 
Deze zal doorgaan in de Parochiezaal van Achel Statie op zondag 15 januari 2017. 
Wij starten om 10u30 met een aperitiefje en welkomstwoordje, waarna we even terugblikken op de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Ook ons nieuwe jaarprogramma wordt voorgesteld.  
Wij voorzien oppas voor de kinderen, zodat jullie daarna ongestoord kunnen genieten van een heerlijke mini-
brunch en een gezellige babbel. En dat voor de prijs van € 5,00 per volwassene (12 jaar en ouder). 
Om 12u30 maken we even tijd voor het serieuze werk, namelijk de verkiezing van een bestuur voor de 
komende 6 jaar. Kan je echter niet op de receptie aanwezig zijn, en wil je wel je stem uitbrengen? Kom gerust 
om 12u30 naar de zaal en beslis mee over de toekomst van onze afdeling. 
Wie zich kandidaat wil stellen als bestuurslid mag zich tot 13 januari 2017 aanmelden via mail 
(info@gezinsbondachel.be).  
 
Wij hopen jullie allen talrijk te mogen verwelkomen!!!!  
Inschrijven via info@gezinsbondachel.be is verplicht, met melding van het aantal volwassenen en hoeveel 
kinderen + de naam, geslacht en de leeftijd van de kinderen, en dit voor 10 januari 2017. Betalen kan op 
bankrekening BE26 7352 0108 5129 ovv “nieuwjaarsreceptie + familienaam”. 
 
 

EEN NIEUW BONNENBOEKJE 
In bijlage vinden jullie ook nu weer een nieuw bonnenboekje. Hierin vind je bonnen waarmee je dubbele 
korting kan bekomen in verschillende handelszaken, verspreid over de ganse provincie. Maak gebruik van je 
spaarkaart en je bonnen, en verdien zo een veelvoud van je lidgeld slim terug!!!  
Bij de vorige trekking van de bonnen, vielen er maar liefst 8 gezinnen van onze afdeling in de prijzen. Zij 
wonnen een kortingscheque van € 10,00. Volgende keer ben jij misschien bij de gelukkigen. 
 
Gebruik steeds je lidkaart waarmee je spaart en geniet van de korting bij volgende Achelse handelaars: 

 Optiek Geenen, Dorpsstraat 38: brillen, lenzen en toebehoren 
 Patisserie Kwanten – Vanesch, Michielsplein 48: brood en gebak. 
Gebruik hier ook de bonnen uit je bonnenboekje voor extra korting! 
Een tweede kortingsbon kan je downloaden van de website www.gezinsbondlimburg.be. Meer info hierover 
vind je in je bonnenboekje. 
Wist je dat je ook 5% korting krijgt bij elke Standaard boekhandel en dat zelfs rijschool Hendriks 
spaarkaartkorting geeft zowel op de theoretische als op de praktische lessen? Ook bij Brantano en in het 
zwembad S&R “De Dommelslag” in Overpelt kan je voortaan genieten van korting op je lidkaart! 
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TWEEDEHANDSBEURS 
Wil je op een goedkope manier de garderobe van je lieveling aanvullen? Ben je op zoek naar een betaalbare 
babyuitzet of leuke spelletjes aan een klein prijsje? Kom dan zeker op zondag 19 februari naar parochiezaal 
“Aan de Statie” in de Sint Odilialaan, want daar houden we onze tweedehandsbeurs voor kinder–  
en babyspullen en speelgoed van 13.30u tot 16u. 
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op info@gezinsbondachel.be. Inschrijven kan  
vanaf 1 januari 2017. 
 

DAUWTRIP MET ONTBIJT 
Zoals ieder jaar houden we ook dit jaar weer onze dauwtrip. Zondagmorgen 19 maart a.s. staan we om 
07.45 uur klaar, voor een ontspannende dauwtrip, gevolgd door een heerlijk ontbijt. Waar we gaan wandelen 
en ontbijten blijft voorlopig een goed bewaard geheim. We beloven dat het ook dit keer de moeite van het 
deelnemen waard is. Houd deze datum al vrij!!! Meer info in de volgende nieuwsbrief. 
 

GOSA-ACTIVITEITEN 
- Reis Rijn van 18 april t/m 22 april 2017 
Meer info volgt! 
 

BELANGRIJK NIEUWS VANUIT DE DIENSTEN VAN ONZE AFDELING 
Vanaf 1 maart jl. 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! 
 
Voor de uitbreiding van onze kinderoppasdienst, zijn we nog op zoek naar enkele gemotiveerde jongeren. 
Ben je minstens 15 jaar, zorg je graag voor kinderen, en wil je graag een extra centje verdienen? Dan is 
kinderoppas worden bij de Gezinsbond echt jouw ding! Neem gerust contact op met onze nieuwe coördinator 
Martin Schuurmans  (zie hierboven) én registreer je via de webdienst (https://www.kinderoppasdienst.be/). 
Heb je een vriend/vriendin (uit Achel) die ook graag wil oppassen? Geef dit berichtje dan zeker door. (Bij 
voorkeur zijn zij ook lid van de Gezinsbond, dit is echter niet verplicht.) 
 
Voor de uitbreiding van onze gezelschapsdienst, zoeken we ook nog vrijwilligers (volwassenen) die zich 
sporadisch vrij kunnen maken om gezelschap te houden bij bejaarden/zieken.  Neem gerust contact op met 
onze nieuwe coördinator Martin Schuurmans of via de mail. (zie hierboven) 
 

FILMTICKETS – SPOORPASSEN – LIJN-KAARTEN 
Verdeelpunt voor onze afdeling: Haag 9. 
Je vindt hier steeds spoorpassen, GSM-kaarten en filmtickets van Utopolis Lommel in voorraad. Wens je 
tickets van Kinepolis of Euroscoop, dan kan je deze 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 14 euro en ontvangt 1,40 euro 
spaarkorting in de online portemonnee. 

Ons verdeelpunt is op zaterdagnamiddag en zondag gesloten!!! 
 

FACEBOOK 
Sinds korte tijd 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. 
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