BESTUURSVERKIEZINGEN
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie van januari 2017 hebben we met zijn allen weer officieel een bestuur
gekozen voor onze afdeling. Tijdens de bestuursvergadering van 9 februari 2017 heeft het nieuwe bestuur de
taken als volgt verdeeld:
- Voorzitter
Jos Geusens
- Secretaris
Ramona Meulendijks-Thomas
- Penningmeester
Rita Theuwissen
- Ondervoorzitter
Martin Schuurmans
- Ledenadministratie
Fien Schuurmans
- Gewestelijk afgevaardigde
Thieu Van Herck
- Gezinssport Vlaanderen
Jos Geusens
- Kinderoppas-/Gezelschapsdienst
Martin Schuurmans
- Verdeelpunt filmtickets/GSM/spoorkaarten
Fien Schuurmans
- Onthaal
Maria Dos Santos
- SCW
Marie-Louise Loenders
- Algemeen
Nadia van der Ploeg
- Algemeen
Jessica Rodrigues Dos Santos
- Algemeen
Hamsi De Laet

DAUWTRIP MET ONTBIJT
Zoals ieder jaar houden we ook dit jaar weer onze dauwtrip. Zondagmorgen 12 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 8 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!

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

Lezing “Zindelijkheid”
Op 13 maart a.s. vindt er een lezing plaats over “Zindelijkheid” in ‘t Poorthuis te Peer. Voor meer info: zie
bijlage!

BOUWNAMIDDAG
Op maandag 17 april a.s. organiseren we wederom een lego- / duplonamiddag. Nadere informatie volgt
tegen die tijd!

MOEDERDAGONTBIJT
Hoera, op zondag 14 mei 2017 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 7 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.

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!
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 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 15 euro en ontvangt 1,50 euro
spaarkorting in de 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

