
 

 
 
 

MOEDERDAGONTBIJT 
Hoera, op zondag 13 mei 2018 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 6 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. 
 

INTERNATIONALE DAG VAN HET GEZIN – WEEK VAN DE OPVOEDING 
Op 15 mei is het weer de “Internationale Dag van het Gezin”. De week van de opvoeding vindt plaats van 14 tot 20 
mei 2018. Meer info hierover vind je tijdig in ons ledenblad “de Bond” 
 

DORPSFEEST 
Ook dit jaar zijn onze kraampjes weer op het dorpsfeest aanwezig, zodat we onze afdelingskas een beetje in 
evenwicht kunnen houden. Zo kunnen we blijvend onze activiteiten aan gezinsvriendelijke prijzen aan jullie 
aanbieden. Een dag op het dorpsfeest vraagt echter een heel grote inzet van velen, daarom het volgende verzoek:  
Heb je op zondagnamiddag 17 juni enkele uurtjes vrij en wil je ons komen helpen? Geef dan je naam en het 
tijdstip dat voor jou het beste past door aan Thieu (tel. 011 64 70 56) of Fien (011 64 36 41), zij zullen dan verdere 
afspraken maken met u. Wij rekenen op jullie!!!  
Geen tijd om te komen helpen??? Je kunt toch altijd onze afdeling steunen door te komen smullen van onze 
heerlijke suikerspin of een lekkere hotdog of door deel te nemen aan onze volksspelen.  
Graag tot dan!!!  
 

WANDELZOEKTOCHT 
De wandelzoektocht van 1 juli 2017 tot 30 september 2018 vindt dit jaar plaats in Eeklo. Voor meer info zie “De 
Bond”. 
 

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.  
Noteer deze datum zeker al in je agenda!!! 
Meer info in verband met inschrijven voor de barbecue en ….  in de volgende nieuwsbrief.  



 

GOSA / GEWESTELIJKE ACTIVITEITEN 
 maandag 21 mei 2018: Familiedag op de Breugelhoeve in Peer; 
 dinsdag 19 juni 2018: Fietshappening naar de Bosberg te Houthalen; 
 donderdag 5 juli 2018: Kriebeldag in schutterijlokaal Ellikom. 
 maandag 10 september: GOSA midweek Oostende (tem 14/9) 
Voor meer info: zie steeds “De Bond”! 
 

OPROEP KOOKCURSUS 
Afgelopen jaar deden wij een oproep voor interesse in een kookcursus. Bij deze vragen wij het jullie nogmaals: is er 
interesse voor een “kookcursus voor mannen”? 
Mocht je interesse hebben, laat het ons dan weten via de e-mail (via info@gezinsbondachel.be onder vermelding 
van “kookcursus”, graag je naam, adres, telefoonnummer doorgeven) en ook erbij vermelden op welke avond(en) 
dit je het beste uitkomt.  
 

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 
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