GRATIS BROCHURES –> inbegrepen in je lidmaatschap

HET BONDJE

De gezinsbond geeft een reeks boeiende tijdschriften uit.
Een aanbod dat zowel kersverse ouders bedient, gezinnen
met pubers informeert, fiere grootouders blij maakt of
alleenstaande ouders aanspreekt.
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‘De Brieven aan jonge Ouders’ : is een tijdschrift dat
meegroeit met het kind van de geboorte tot 2,5 jaar. De
Brieven vallen gratis in de bus bij alle gezinnen met een
pasgeboren baby. Of het nu je eerste kindje is of je 2de,
3de, 4de…of je hebt er eentje geadopteerd: iedereen kan
de Brieven aanvragen.
‘Brief aan jonge Grootouders’ : een magazine speciaal
voor oma en opa en bovendien helemaal gratis. Het jonge
gezin ontvangt hiervan twee exemplaren bij hun “4de brief
voor jonge ouders” het is bedoeld voor hun eigen ouders.
Als er meerdere gelukkige grootouders zijn dan mag je dat
melden bij de Gezinsbond tel. 02 507 89 44 of via
scw@gezinsbond.be.
Het tijdschrift “BOTsing” : valt 4 keer per jaar gratis in de
bus bij leden met tieners van 12 tot en met 16 jaar.
Denk je recht te hebben op deze gratis brochures en
ontvang je ze niet: laat het weten. Geef de nodige
gegevens door aan abonnementen@gezinsbond.be of
tel. 02 507 88 88.
Noteer in Uw agenda zondag 3 december:
Academische zitting in zaal De Rosmolen naar
aanleiding van het 90 jarig bestaan van de
gezinsbond Stabroek! Info volgt!

Verantw. uitgever Lommers Hugo

DE NIEUWSBRIEF VOOR ALLE BONDSLEDEN
Stabroek, Hoevenen , Putte
Beste leden,
Met dit stralende weer denken we reeds aan een deugddoende
vakantie en geslaagde examens van onze kroost.
Daarom net voor de vakantie nog een bondje om de activiteiten
van het najaar reeds te promoten.
Zo is er de smikkeltoer op 1 oktober, de tweedehandsbeurs op
22 oktober, het geboortefeest op 22 oktober en het kinderfeest
op 18 november.
Tijdens de grote vakantie, van 1 juli tot 30 september, kan je
een stadsverkenning met zoektocht doen in Turnhout, de
speelkaartenstad!
Ook nog eens de data van de volgende zitdagen in de bib waar
de kortingskaarten voor bus, telefoon en cinematickets te
bekomen zijn.
En dan nog de gezinsdag in Bobbejaanland op zaterdag 21
oktober: met z’n allen naar de griezeligste gezinsdag!
Noteer ook al het Sinterklaasfeest op 18 november met een
filmvertoning en het bezoek van de echte Sint en z’n pieten!

Het Bestuur.
Jaargang 13

Editie 3

Volgende activiteiten:
Zondag 01 oktober: smikkeltoer:
Er is weer een mooie route gepland en er zijn fantastisch lekkere
smikkels bedacht om van deze 18de editie weer een succes te
maken. Slechts 1 maal is deze fietstocht een beetje verwaterd
maar we hopen toch weer op een mooi najaarszonnetje.
Voordat deze activiteit in de pers verschijnt en dus iedereen kan
inschrijven kunnen onze leden voorinschrijven tijdens de
vakantiemaanden juli en augustus tot 01 september aan een
gunstig tarief ( 10 € ipv 12 € per persoon) en kinderen tot 6 jaar
gratis .
Inschrijven door storting op rekeningnummer B04 7785 9566 4931
met vermelding van het aantal personen ( volwassenen en
kinderen) het lidnummer en een mailtje of telefoontje naar Gerda
tel 0476 644 199, of gerda.beelaert@gmail.com om een overzicht
van het aantal inschrijvingen te behouden.
We houden een inschrijvingsstop op 250 deelnemers
Eind augustus wordt de bevolking geïnformeerd over de
inschrijving dag op zaterdag 9 september ( van 10.00 tot 12.00) Bij
Eric Dingemans Brouwerstraat 32
Zondag 22 oktober: Tweedehandsbeurs:

Zondag 22 oktober: Geboortefeest:
Alle kindjes die afgelopen jaar geboren werden + alle
andere kindjes die in jullie gezin verwelkomd werden,
willen we graag vieren! Dat doen we met een hapje en
een drankje, met kinderanimatie voor broers en zus.
Maar het is vooral de gezelligheid die telt!
Ook de babysit dienst met de medewerkers zal
voorgesteld worden. Daarom zullen de kinderen
geanimeerd worden en is er voldoende gelegenheid om
eens rustig met elkaar kennis te maken bij een hapje en
een drankje.
Deze namiddag gaat door in zaal Rosmolen, Kerkendam 8
in Stabroek van 15.00 tot 17.00. Gelegenheid tot
parkeren aan het winkelcentrum Picolo waar er een
doorsteek is naar zaal Rosmolen. Vooraf inschrijven is
echter wel nodig omdat we genoeg bubbels en hapjes
moeten bestellen .
Inschrijven tot 1 september bij Gerda Beelaert.
Tel 03568 88 01 of op email gerda.beelaert@gmail.com

Zoals elk jaar wordt weer een tweedehandsbeurs ingericht, van
13.00 tot 16.00 in de Rosmolen en worden tafels verhuurd aan
kandidaat verkopers die graag kinderspeelgoed, kinderkleding ,
boeken en allerlei babyuitzet, in goede staat, wensen te verkopen
aan geïnteresseerde ouders en grootouders.
Leden krijgen een kans op voorinschrijving tijdens de
zomermaanden (8 € per tafel) voordat deze activiteit vermeld wordt
in de pers, eind augustus, daarna betaald iedereen 10€
Inschrijven kan door eerst een telefoontje of mailtje naar
Annick Roelants , Waterstraat 171, dit om te zien of er nog tafels
beschikbaar zijn
Tel : 03/605 04 52 of mail : annick.roelants@telenet.be
Storting van het verschuldigde bedrag op de rekeningnummer die
Annick dan zal doorgeven met vermelding van het aantal
tafels en lidnummer.

Aankoop kortingskaarten:
Bestellingen van cinematickets, tel. Kaarten, lijnkaarten
e.d. kunt U telefonisch of per mail doen bij Gerda
Beelaert, afhalen in de Bib van Stabroek.
Er kan alleen cash betaald worden
Tel: 03/568.88.01 mail: Gerda.beelaert@gmail.com

Dus vooraleer U op vakantie vertrekt eerst
inschrijven voor deze activiteiten , anders wordt dit
vergeten en kost het U extra geld!

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 data voor de volgende maanden zijn:
Dinsdag 13 en 27 juli
Dinsdag 10 en 24 augustus
Dinsdag 7 en 21 september
Dinsdag 5 en 19 oktober
Dinsdag 2 en 16 en 30 november
Dinsdag 14 en 28 december

