GEZINSBOND HERENTALS
dat is…
een gemotiveerde ploeg vrijwilligers
een gevarieerd programma, voor ieder wat wils
een gezellig ledenfeest
een verkooppunt, kinderoppasdienst en twee tweedehandsbeurzen
vriendenprijs en andere kortingen
...
Onze info en aankondigingen van activiteiten verspreiden we ook in 2019
via
 de regionale pagina's in De Bond
 Stadskrant en de Postiljon
 onze facebookpagina 'Gezinsbond Herentals'
 onze elektronische nieuwsbrieven in je mailbox
Bezorg je mailadres aan gezinsbondherentals@gmail.com



onze website http://gezinsbondherentals.be

UITNODIGING : LEDENFEEST – ONTBIJT
Zondag 17 februari '19, vanaf 8.30u in zaal de Molekens.
Uitgebreid ontbijtbuffet voor onze leden (afdeling Herentals)
5 euro per persoon. Kinderen gratis (0-13 jaar)
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht, vóór 1 februari.
Inschrijven doe je bij voorkeur zo snel mogelijk via mail
gezinsbondherentals@gmail.com of persoonlijk bij Paul of Wies.
Vermeld uw lidnummer, aantal personen (vw/kinderen) en vermoedelijk uur van
aankomst (tussen 8.30 en 10.30)
Te betalen (januari) op BE94 7895 8133 0314 met vermelding van 'ontbijt + lidnummer'
Heb je zin om ons een shift (8u-10u of 10u-12u) te helpen met klaarzetten, afruimen, afwassen,
opruimen? Dat zou tof zijn! Laat het ons ook voor 1 februari weten. Helpers én hun gezinsleden genieten
gratis van het ontbijt.

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

'n gezond en gelukkig 2019 !

Kinderoppasdienst
(KOD)
Info en aanmelden bij
Chris Van Hecken
(mevr.Vanden Driessche)
014/21 17 42
(ma-di-wo-do tussen 20-21u)
Spoorkaarten
grote gezinnen
Info en aanvragen bij
Paul Goetschalckx
014/23 09 94
(19u-20u)

Treinpassen, lijnkaarten,
filmtickets en belwaarde
aankopen met
spaarkaartkorting
bij

Zwemlessen,
familievoorstellingen e.a.
Leen Debloudts
0496/97 88 79
(buiten de schooluren)

Francine Janssens
Stadsveld 36
014/21 30 25

kids.gezinsbondherentals
@gmail.com

Secretariaat

Cultuur en reizen

Valerie Temmerman

Paul en Lieve
Moons-Goossens

gezinsbondherentals
@gmail.com
0478/63 78 55

Wuytsbergen 94
014/70 74 70

Voorzitster
en tweedehandsbeurzen
Wies Van Ballaer
Holle Weg 13
0495/13 02 65
wies.vanballaer@hotmail.com

Nieuwe vrijwilliger? Jouw talent komt van pas!
www.watjijkan.be en gezinsbondherentals@gmail.com
Meer info en contactgegevens : zie website

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 (5 euro/uur)
 Voorrang en/of korting bij activiteiten in onze afdeling.
 Familievoorstellingen en kinderfilms in 't Schaliken aan
Vriendenprijs
 Gratis deelname aanbod Tuinhier
 Aankoop treinpassen, lijnkaarten, telefoonkaarten en
filmtickets met spaarkaartkorting
 Voor onze 'grote gezinnen' : de spoorkaarten

NIEUW: AANBOD TUINHIER
De leden van de Gezinsbond mogen de lessen van Tuinhier gratis bijwonen.
Locatie: feestzaal Kosh, Campus Scheppers, Scheppersstraat
Begin: telkens om 10 u.
DATUM
27-01-2019
10-02-2019
10-03-2019
17-11-2019
15-12-2019

ONDERWERP
Wortelgewassen
Ziekten bij paprika en tomaat ( neusrot )
Teelt van wintergroenten
Snoei en vermeerderen van allerhande bessen
Vaste planten

Meer info bij Paul Moons

VOLGENDE CULTUURREIS : Luxemburg -Lotharingen (najaar 2019)
Inschrijving op zaterdag 26 januari 2019 om 10u in cafetaria Vossenberg.
(Opgelet: nieuwe locatie + nieuwe regeling)
Meer info op de website of bij Paul en Lieve.

DAMESGYM op donderdagavond. Meer info bij Hilde en op onze website.
VRIJWILLIGERS-POP-UP
dinsdag 22 januari en/of dinsdag 26 februari, 19.30-20.30
Nieuwe gezichten zijn altijd welkom, ook eenmalig. Kom een keertje kennismaken met onze
werking. Misschien heb je ook wel zin om eens mee te werken aan een van onze activiteiten.
Met jou erbij wordt onze avond en ons aanbod nog interessanter!
Om organisatorische redenen geef je best een seintje als je van plan bent te komen.
0496/97 88 79 (Leen)

SPAARKAART-HANDELAARS in Herentals












Belleville, Zandstraat 86, lederwaren
Boetiek Monja, Zandstraat 102-104, kleding
Beenhouwerij Isebaert, zondagse markt
Colin Danielle, vrijdagse markt, kousen e.d.
Kempische autorijschool
Lien's Chocolade en Patisserie, Herenthoutseweg 135
Lingerie Erna, vrijdagse markt
Marieposa, Geelseweg 3, zwangerschapskledij en meer
Standaard Boekhandel
Voeten en meer, Eilandje, pedicure
?
Onze spaarkaartverantwoordelijke Karel geeft in 2019 graag de fakkel door.
Ben of ken jij onze nieuwe spaarkaartverantwoordelijke?
Weet jij een nieuwe handelaar voor dit lijstje?
Geef ons dan zeker een seintje!

Winterwandeling (26 december)
Wat beweging en buitenlucht tussen de feestdagen door.
Iedereen welkom, jong en oud, leden en niet-leden.
Afspraak om 14.30 aan 't Kruisberg (zandparking Wijngaard)
Gratis deelname. Einde omstreeks 16u.
Bij vragen of twijfelweer sms 0496/97 88 79.

Tweedehandsbeurs (lente + herfst)
Zondag 17 maart 2019 en zondag 13 oktober 2019
van 14u-16u in zaal 't Hof.
Iedereen welkom. (Info verkopers? Zie website en/of mail Wies)
KINDERYOGA
Een reeks van 8 sessies op woensdagnamiddag in de Vossenberg (kleine turnzaal).
14u-15u (voor kinderen van 6-10 jaar)
15u-16u (voor kinderen van 3-6 jaar, bijna volzet)
Kinderyoga helpt kinderen te groeien, zich goed te voelen in hun vel en bewust te
bewegen. Een aanrader!
Juf Karen neemt kinderen mee in de wereld van de kinderyoga. Verhaal, zang, dans,
beweging en zelfs tekenen… Dat wordt leuk!
Reeks winter: van 9 januari tot 27 februari. In april-juni volgt nog een tweede reeks.
Inschrijven via mail kids.gezinsbondherentals@gmail.com
Deelnameprijs voor leden Gezinsbond: 28 euro (= inclusief verzekering Gezinssport Vlaanderen)

FAMILIEVOORSTELLINGEN in 't Schaliken
woensdag 2 januari: film (4+) Molly Monster
Vriendenprijs 3,50 euro op vertoon van je lidkaart.

Zondag 13 januari: Meneer Beer en de woeste wolven (5+)
Vriendenprijs 5 euro, vooraf te reserveren. Een muzikaal bosfestijn in de
schouwburg. Met aansluitend nog een leuke activiteit in de foyer.
Zondag 3 februari: De passant, een visuele dansante voorstelling (6+) van Laika.
Zaterdag 23 februari om 19u op buitenlocatie, de nieuwe Sprookjes Enzo (4+)
Zondag 17 maart Maquette (7+) van Beumer en Drost
Zondag 16 juni om 19u circusvoorstelling Carré Curieux (op locatie) (8+)
Filmvoorstellingen tijdens de korte schoolvakanties worden later bekend gemaakt en hoeven
niet gereserveerd te worden. Voor de andere voorstellingen hebben we een beperkt aantal
plaatsen en moet je vooraf reserveren via gezinsbondherentals@gmail.com.
Meer info bij Leen.

