
Programma 2018 – Gezinsbond Herentals 

Gezelschapsspellendag en -avond – 20 januari '18
Voor jong en oud. Iedereen welkom.
Doorlopend van 14.30u tot 22.30u
Oud Gasthuis (zolder ocmw) Nederrij 33A

Ledenfeest – Ontbijt op zondag 26 februari '18
Uitgebreid ontbijtbuffet voor onze leden, vanaf 9u in Paterszaaltje.
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht.
Kinderen gratis (0-13 jaar) anderen 5 euro per persoon. 

Info en inschrijven vóór 11 februari bij Paul, Wies of Leen. (z.o.z.)
Betalen op BE94 7895 8133 0314 met vermelding van 'ontbijt + lidnummer' 

Tweedehandsbeurs (Lente + Herfst)
Zondag 8 april 2018 en zondag 11 november 2018
van 14u-16u in zaal 't Hof.
Iedereen welkom. (Info verkopers? Zie website)

Uitstappen, culturele activiteiten en meerdaagse reizen

Familievoorstellingen in 't Schaliken   (Vriendenprijs)
21 januari 'Eén been, één vleugel' (7+) 
4 februari 'Lampionaia' (3+) 
10 maart 'Strange Comedy: De Show' (8+) (avond) 
18 maart 'Bonte nacht' (4+) 

+ aansluitend kinderactiviteit in de foyer !

Winterwandeling – woensdag 27 december '17
Tussen de feesten door wat beweging en frisse lucht.
Iedereen welkom, gratis deelname.
Afspraak om 14.30u aan 't Kruisberg 
(zandparking Wijngaard).  
Bij twijfelweer, bel/sms 0496/97 88 79

Krokuskriebels
Met de kinderen naar een Antwerps museum tijdens de krokusvakantie.

Cruise in Thals
Theatervoorstelling op 5 mei, nog enkele kaarten beschikbaar via Paul&Lieve.

Cultuurreis naar Polen 25 mei – 2 juni 2018
Meer info en inschrijvingen bij Paul en Lieve

En later dit jaar ook nog… Aspergewandeling, Kubb spelen, “bij” de imker, leren 
snoeien, presentatie Fraikin en een nieuwe show van Steven Goeghebuer.



Aankondigingen van onze activiteiten 
lees je via deze kanalen:
 Regionale pagina's in De Bond
 Stadskrant en de Postiljon
 Onze facebookpagina 'Gezinsbond Herentals'
 Onze elektronische nieuwsbrieven in je mailbox

Bezorg je mailadres aan moonspaul@hotmail.com 

 Onze website 

http://gezinsbondherentals.be

Je lidgeld snel terugverdiend !
• Nationale acties en kortingen : zie De Bond

en www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 
• Plaatselijke handelaars met spaarkaartkorting, 

sommigen zelfs extra (zie Bonnenboekje)
• Kinderoppasdienst : een vast tarief
• Voorrang en/of korting bij activiteiten in onze afdeling.
• Familievoorstellingen aan Vriendenprijs
• Aankoop treinpassen, lijnkaarten, telefoonkaarten en 

filmtickets met spaarkaartkorting
• Voor onze 'grote gezinnen' : de spoorkaarten 

Kinderoppasdienst
(KOD)

Info en aanvragen bij 
Chris Van Hecken

(mevr.Vanden Driessche)

014/21 17 42 
(ma-di-wo-do tussen 20-21u)

Treinpassen, lijnkaarten,
filmtickets en belwaarde

aankopen met
spaarkaartkorting

bij

Francine Janssens
Stadsveld 36
014/21 30 25

Zwemlessen,
familievoorstellingen en 
(Jonge) Gezinnen Actie

Leen Debloudts
0496/97 88 79

kids.gezinsbondherentals
@gmail.com

Voorzitster

Wies Van Ballaer

Holle Weg 13
0495/13 02 65

wies.vanballaer@hotmail.com

Secretariaat

Judy Bellens

judy@outlook.be
0477/19 50 17

Cultuur en reizen

Paul en Lieve
Moons-Goossens

Wuytsbergen 150
014/70 74 70

(Meer info en contactgegevens : zie website)

We maken ook graag van deze gelegenheid gebruik om u en uw gezin alvast
het allerbeste toe te wensen voor

'n gezond en gelukkig 2018 !

mailto:moonspaul@hotmail.com
http://gezinsbondherentals.be/
http://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

