HET BONDJE

Volgende activiteiten:
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.
Het is dan wel voor Pasen maar ik heb uit goeie bron
vernomen dat de paashaas dan al rondtoert in onze
contreien !
We starten aan de cafetaria in het Ravenhof en zullen de
paashaas moeten zoeken in het Moretusbos
Natuurlijk zullen er nog paaseieren zijn voor de kinderen
( en de groten) en na de wandeling is er nog een drankje
voorzien voor iedereen.
Leden gratis en niet leden 8 € per gezin ( 4 personen)
Inschrijven tot 1 april bij Gerda Beelaert.
Tel 03568 88 01 of op email gerda.beelaert@gmail.com
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.
Er is een maximum van 24 deelnemers, dus op tijd
inschrijven is de boodschap!
Dus gratis voor leden, niet leden betalen 8 € per gezin ( 4
leden)
Het bezoek gaat door vanaf 10.00u , dus samenkomst
omstreeks 09.30u in de Holle weg nr 43 met eigen
vervoer.( carpoolen?) U moet parkeren op openbare weg ,
oprijlaan is verboden voor voertuigen.
Inschrijven bij Hugo tot 28 mei op tel 03/568.13.02 of
mail hugo.lommers@telenet.be
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DE NIEUWSBRIEF VOOR ALLE BONDSLEDEN
Stabroek, Hoevenen , Putte
Beste leden,
In dit bondje voorstelling van de functies in het nieuwe bestuur
zodat U weet waar U terecht kunt met eventuele vragen en
opmerkingen.
Een beetje meer uitleg over onze volgende activiteiten. De
Paaswandeling op 09 april en op 10 juni het bezoek aan het
vogelasiel in Kapellen.
Ook nog eens de data van de volgende zitdagen in de bib waar
de kortingskaarten voor bus, telefoon en cinematickets te
bekomen zijn.
Nog eens een oproep aan de kandidaat babysitters.
Zowel jong volwassenen, vanaf 16 jaar, als volwassenen komen
in aanmerking om na een inwerk dag de ploeg te komen
versterken.
Meld U aan bij Kristel op tel 0492.87 26 39 of via mail:
kodstabroek@gmail.com
De Gezinssportfederatie (GSF) heeft de oudste stad uitgekozen
als locatie voor de 7de wandelrally. Liefhebbers kunnen tussen 1
juli en 30 september deelnemen aan de wandelzoektocht
‘Tongeren gezien, Tongeren gevonden’.

Het Bestuur.
Jaargang 13
Verantw. uitgever Lommers Hugo

Editie 2

Bestuurssamenstelling Stabroek/Putte :
Gerda Beelaert
Voorzitster
Penningmeester
Go-pass kaarten
Spaarkaart
NMBS passen
GSM kaarten
Metropolis kaarten
Vlaams woningfonds

Grimaldilaan 46

Annick Roelants
Ondervoorzitter
Afgevaardigde cultuurraad
Tweedehandsbeurzen

Waterstraat 171

Bestuurssamenstelling Hoevenen
03/568.88.01

gerda.beelaert@gmail.com

03/605.04.52

Lily Heirman
Voorzitter
Secretaris
ledenadministratie
Verkooppunt

Abelenlaan 30

03/ 605 91 64

Paula Cleiren
Penningmeester

Molenstraat 44
paula.cleiren@gezinsbondhoevenen.be

Laureys Peter

Abelenlaan 30

lily.heirman@gezinsbondhoevenen.be

Webmaster

annick.roelants@telenet.be

Eric Dingemans
Brouwersstraat 32
03/568.07.16
Verminderingskaarten spoor
SCW ( sociaal cultureel werk)
Lokaal overleg kinderopvang
Afgevaardigde : Huis van het Kind
eric.dingemans@skynet.be

Hugo Lommers
Secretaris
Ledenadministratie
Ledenonthaal
Afgevaardigde milieuraad

Grote Molenweg 63

Kristel Huybrechts
Kinderoppasdienst

Geelvinckstraat 42

03/568.13.02

hugo.lommers@telenet.be

Gezelschapsdienst

03/569.09.96
0492.87 26 39
kodstabroek@gmail.com

Pieter De Keuster
GSF verantwoordelijke
afgevaardigde sportraad

Kleine Molenweg 146

Michielsens Peter

Geelvinckstraat 42

Gsm 0493/60.60.22

pieter.de.keuster@telenet.be

Webmaster

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

De data voor de volgende maanden zijn:
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
thuis ophalen.

