HET BONDJE

Nieuwe dienstverlening:
Ook dit jaar zullen weer zitdagen georganiseerd worden in
de bibliotheek van de Smoutakker nr 30 in Stabroek En dit
om de 14 dagen tussen 19.00u en 19.30u.
Bestellingen van cinematickets, tel. Kaarten, lijnkaarten
e.d. kunt U telefonisch of per mail doen bij Gerda
Beelaert,
Tel: 03/568.88.01
Gerda.beelaert@gmail.com

De data voor de volgende maanden zijn:
12 januari en 26 januari
9 februari en 23 februari
9 maart en 23 maart
6 april en 20 april
4 mei en 18 mei
1 juni en 15 juni en 29 juni
Voor Hoevenen kan U altijd nog terecht bij Lily Heirman,
Abelenlaan 30 in Hoevenen en op tel 03/605.91.64 of per
mail op lily.heirman@gezinsbondhoevenen.be
De bestelde producten kunt U dan na afspraak bij haar
ophalen.
verantw. uitgever Lommers Hugo

2940
DE NIEUWSBRIEF VOOR ALLE BONDSLEDEN
Stabroek, Hoevenen , Putte
Beste leden,
Zoals je merkt is de naam van ons Stabroeks bondje een beetje
aangepast. De titel van het Bondje 2940 dekt beter de lading
vermits de leden van Putte/Stabroek en Hoevenen voortaan ook
dit bondje in de bus krijgen. In de toekomst ( 2018) zal héél de
gemeente Stabroek één afdeling vormen.
Hopelijk was U aanwezig op het gratis ontbijt op 15 januari en
hebt U Uw stem laten horen bij de bestuursverkiezing.
Er waren 72 aanwezigen die hun buikje hebben rond gegeten!
Het nieuwe bestuur is verkozen met handgeklap. In dit bondje
de bestuursleden. Functies worden toegewezen in de volgende
vergadering.
In dit bondje ook de voorstelling van het jaarprogramma zodat U
reeds bepaalde data kunt vrijhouden om, samen met de
kinderen of kleinkinderen , deel te nemen aan bepaalde
activiteiten.
Ook nog eens de “ vernieuwde” manier waarop de
kortingskaarten, cinematickets, lijnkaarten en telefoonkaarten
kunnen bekomen worden.

Veel leesplezier.
Het Bestuur.
Jaargang 13

Editie 1

Jaarprogramma 2017:
Zondag 15 januari: Jaarlijkse ledenvergadering met
bestuursverkiezing en gratis ontbijtbuffet.
Is reeds geweest met 72 aanwezigen
Dinsdag en woensdag 28 en 29 maart:
Stadswandeling met de zingende stadsgids, Jos Smos
om 19.30u aan het Brabobeeld op de Grote Markt in
Antwerpen ( 3de wandeling) ism Hoevenen en Kapellen.
Kostprijs 15€ / persoon
Inschrijven via Lily Heirman, tel 03/605.91.64. U moet wel
snel zijn want de plaatsen zijn bijna volzet!
Zondag 09 april: paaswandeling met de paashaas in het
Ravenhof. Samenkomst om 13.30u aan het Ravenhof en
wandelen met de paashaas. Gratis activiteit voor leden,
met gratis paaseieren en drankjes.
Zaterdag 10 juni: bezoek vogelasiel om 10.00u.
Activiteit voor kinderen met ouders. Plaats Holle Weg 43
Kapellen. Normale kostprijs 3 € voor kinderen en 4 € per
volwassene, maar we maken dit gratis voor de leden.
Vrijdag 30 juni : Bestuursbarbeque voor alle
bestuursleden en losse medewerkers met hun kinderen
en de kinderoppassers
Zondag 1 oktober : smikkeltoer Start Rosmolen
Zondag 22 oktober: tweedehandsbeurs in zaal Den Uil
Zondag 22 oktober babyborrel voor alle gratis leden die
een kindje kregen in 2017
November Sinterklaasfeest
Januari 2018 : jaarlijkse ledenvergadering met ontbijt
Verder zijn er natuurlijk de regionale en gewestelijke
activiteiten die U alle 14 dagen in de Bond kunt vinden

Bestuurssamenstelling 2017
Er zijn 6 bestuursleden verkozen op de algemene leden
vergadering van 15 januari:
Gerda Beelaert
Annick Roelants
Kristel Huybrechts
Eric Dingemans
Pieter De Keuster
Hugo lommers
Alle functies staan nog open en zullen toegewezen worden
op de bestuursvergadering op 16 februari.
Voor de afdeling Hoevenen blijft Lily Heirman een vaste
waarde . Andere bestuursleden zijn nog niet gekend.
Ook daar zullen de verschillende functies , in het bestuur,
later bekendgemaakt worden.

Zoals U wel gemerkt hebt is het aantal bestuursleden
gedaald vermits enkele bestuursleden, wegens arbeidsen/ of familiale verplichtingen hun mandaat opgegeven
hebben.
We zullen, als bestuur, de dienstverlening aan de leden
natuurlijk optimaal blijven voeren. Maar enkele helpende
handen zijn natuurlijk altijd welkom. Dan denken we
vooral aan helpende handen bij onze activiteiten, of het
ronddragen van deze folder , enkele keren per jaar.
Aarzel niet en geef een seintje als je als losse medewerker
mee wil werken in een toffe ploeg
Als losse medewerker ben jij , en je gezin, altijd verzekerd
tegen gebeurlijke ongevallen tijdens activiteiten of tijdens
het bussen van folders.
Je hoeft, als losse medewerker, niet deel te nemen aan
vergaderingen.

