BOKRIJKABONNEMENT
Super aanbod: Bokrijkabonnement 2018 met win-actie.
1. De WIN-actie: 10 gezinnen kunnen een Bokrijkabonnement winnen:
Doe mee voor 25/10! www.gezinsbond.be/wedstrijden
2. De Bokrijkactie: Bestel een Bokrijkabonnement aan voordeeltarief (70 euro ipv 95 euro), met kans om
nog 25 euro extra korting op je lidkaart te ontvangen (elke 10de betaler).
Actieperiode: bestellen tussen 7/11 en 8/12/2017. Meer info en bestellen: www.gezinsbondlimburg.be

VERLENGING KORTINGSKAARTEN
De zitdag voor de verlenging van de kortingskaarten is op donderdag 9 november a.s. om 19.30 uur in het
Michielshof.
Wat hebben gezinnen nodig om kortingskaarten aan te vragen?
 Een formulier gezinssamenstelling. Dit is ter ondertekening aanwezig!
 Voor kinderen van 18 tot 25 jaar (geboren in 1993-1999): een attest van de kinderbijslag of een studiebewijs
 Zes euro (nieuwe aanvraag) of 2 euro (duplicaat) administratiekosten.

NIEUWJAARSRECEPTIE
2017 loopt stilaan naar zijn einde toe en we zijn al volop bezig met het opstellen van ons programma voor het
nieuwe jaar. Op zondag 14 januari 2018 vindt onze nieuwjaarsreceptie / ons ledenfeest plaats. Meer info volgt nog,
maar noteer deze datum vast in je agenda!
In ons bestuur komt ook jou talent van pas.
Lijkt het je leuk om onze groep te komen versterken? Heb je frisse ideeën om in onze afdeling uit te werken?
Wil jij graag je talenten inzetten als vrijwilliger bij de Gezinsbond?
Geef snel een seintje bij een van onze huidige bestuursleden, of op info@gezinsbondachel.be.
Wij geven je graag meer info over onze werking.

OPROEP KOOKCURSUS
Afgelopen jaar deden wij een oproep voor interesse in een kookcursus. Bij dezen 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 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
 Op maandag 27 november 2017 vindt er een lezing plaats “Typisch Tieners” door mevrouw Sarah van Gysegem
in het Poorthuis te Peer (zie bijlage)
 Begin volgend jaar willen we nog een tweetal avonden organiseren:
o Koken in 30 minuten
o Kopen, de klok rond
Hierover later meer!
 Mocht je nog ideeën hebben voor een leuke (kinder-)activiteit….wij staan altijd open voor suggesties! Laat het
ons weten op info@gezinsbondachel.be

