
 
 

DAUWTRIP MET ONTBIJT 
Zoals ieder jaar houden we ook dit jaar weer onze dauwtrip. Zondagmorgen 20 maart a.s. staan we om 

07.45 uur klaar, voor een ontspannende dauwtrip, gevolgd door een heerlijk ontbijt. We beloven dat het ook 

dit keer de moeite van het deelnemen waard is. Houd deze datum weer vrij!!! We vertrekken om 07.45 uur bij 

de Chiro-lokalen aan de Witteberg! Honden mogen zoals altijd mee om te wandelen, maar dienen te allen tijde 

aangelijnd te zijn! 

Inschrijven is noodzakelijk en kan ten laatste op 16 maart via email op info@gezinsbondachel.be, met 
vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal deelnemers (voor kinderen ook graag de leeftijd). De 
onkosten bedragen: 
 € 11,00 per volwassene; 
  € 5,00 per kind van 4 jaar tot en met 10 jaar; 
  kinderen tot en met 3 jaar betalen niets!  
Betaling bij inschrijving op rekeningnr. IBAN BE26 7352 0108 5129 van Gezinsbond Achel, onder vermelding 
van Dauwtrip en familienaam! 
 
 

MOEDERDAGONTBIJT 
Hoera, op zondag 8 mei 2016 is het weer MOEDERDAG. 
Beste papa’s, jongens en meisjes: wat is er leuker dan mama die dag te verrassen met een heerlijk ontbijt, 
verzorgd door de Gezinsbond? 
Voor de prijs van € 7,00 per persoon met een maximum van € 25,00 per gezin (vader en/of moeder en 
inwonende kinderen), brengen wij voor 09.00 uur een heerlijk ontbijt aan huis.  
Inschrijving en betaling vóór 1 mei is noodzakelijk en kan via mail (info@gezinsbondachel.be) of bij Thieu 
Vanherck (Leliestraat 14). Gelieve wel te vermelden welke drank je wenst (fruitsap of chocomelk) en graag 
het bezorgadres en telefoonnummer.  
Betaling kan cash bij inschrijving of op rekening BE26 7352 0108 5129. 
 
 

GOSA-ACTIVITEITEN 
- Uitwaaien aan Zee; midweek in Nieuwpoort van 18 tot 22 april 2016 
- Busreis naar Polen, 8 daagse busreis van 18 september t/m 25 september 2016 
Voor meer info zie de bijlage! 
 
 

BELANGRIJK NIEUWS VANUIT DE KINDEROPPASDIENST 
Vanaf 1 maart verandert er heel wat bij onze kinderoppasdienst. We hebben een nieuwe coördinator, namelijk 
Martin Schuurmans, Hooghaag 44, tel 0495-871899. Ook het mailadres verandert, het wordt nu 
kinderoppasachel@gmail.com.  
Op termijn gaat ook onze oppasdienst digitaal. De voorbereidingen hiervoor zijn volop ingang. Zodra alles met 
Brussel in orde is, worden jullie allemaal uitgenodigd op een info-avond. Ook gezinnen die nu (nog) geen 
gebruik maken van deze dienst, zijn van harte welkom. Meer info z.s.m. per mail. 
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OPROEP VANUIT DE KINDEROPPASDIENST 
Voor de uitbreiding van onze kinderoppasdienst, zijn we 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) 
Heb je een vriendin (uit Achel) die ook graag wil oppassen? Geef dit berichtje dan zeker door. Let wel op: Zij 
moeten ook lid zijn/of worden van de Gezinsbond. 
 
 

VORMINGSAVOND “VERDRIET & VERLIES” (gewest) 
Woensdag 2 maart a.s. in Neerpelt. Zie de bijlage voor meer info! 

 
 
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. 
Ons verdeelpunt is op zaterdagnamiddag en zondag gesloten!!! 
 
Voortaan is het mogelijk om bij ons verdeelpunt naast de spoorpassen tevens kaarten voor De Lijn 
aan te kopen. Je koopt de lijnkaart aan 14 euro en ontvangt 1,40 euro spaarkorting in de online 
portemonnee. Dit is contractueel zo vastgelegd met De Lijn. Een rechtstreekse korting is niet 
mogelijk. 
 
 

DRINGEND VERZOEK 
Langs deze weg een dringend verzoek om op www.gezinsbond.be + klik op “mijn gezinsbond” de gegevens 
van je gezin te bekijken en eventueel aan te vullen, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nationale acties. 
Graag ook jullie emailadres aan ons doorgeven (op info@gezinsbondachel.be) voor onze plaatselijke 
nieuwsbrief! 
 
 

DRINGEND GEZOCHT 
Nog altijd zijn wij zeer dringend op zoek naar nieuwe, jonge bestuursleden. Lijkt het je leuk om onze 
groep te komen versterken, geef dan een seintje bij een van onze huidige bestuursleden of op 
info@gezinsbondachel.be. Wij geven graag meer info over onze werking. 
 
 

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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