GEZINSBOND AALST
JAARPROGRAMMA 2018
JANUARI
woensdag

10/01 – 30/05

kleuterturnen

VTI Aalst

14.00 u – 15.30 u
We bewegen vooral op muziek en oefenen de fijne en grove motoriek van de kinderen. 14.00 uur tot 15.45 uur
turnen de kleinsten ( 3.5 - 4 jaar) 14.45 uur tot 15.30 uur turnen de oudsten ( 5 - 6 jaar) Geen les op 14/02,,
04/03, 11/03, 09/05
Voor de reeks van 17 lessen betalen leden € 45.00 n niet - leden € 55.00. Te betalen via overschrijving. Ook
inschrijven via mail!

FEBRUARI
zaterdag

03/02
19.00 u

goedkeuring
jaarprogramma

Allegro Aalst

etentje
Meer info op onze site!
€ 50.00 alles inbegrepen ( van aperitief tot en met de koffie ) te betalen via overschrijving. Gelieve ook uw
deelname te bevestigen via mail!

vrijdag

02/02

Inschrijving tweede
handsbeurs

via mail

De inschrijving bedraagt €14.00 voor leden en € 17.00 voor niet – leden. Bij afrekening op de beurs zelf wordt
er € 10.00 waarborg terug betaald. Er wordt eerst via mail ingeschreven en pas betaald na de bevestigende
mail. Vergeet zeker niet naam, adres en lidnummer te vermelden. Er is één lijst per lidnummer
.

vrijdag

23/02
19.30 uur

Cinema Bond
Summer 1993

CC De werf

De zesjarige Frida kijkt in stilte toe als de laatste objecten van het appartement van haar overleden moeder
worden geplaatst in dozen. Haar vrienden volgen haar auto te voet en wuiven haar vaarwel. Hoewel de familie
van haar oom haar met open armen verwelkomt is het slechts zeer langzaam dat Frida begint te wennen aan
haar nieuwe huis op het platteland, ver weg van haar geboortestad Barcelona. Momenten van jeugdige
uitbundigheid wijken voor peinzende onthechting. 's Nachts bidt Frida voor haar moeder, die ze vreselijk mist,

terwijl ze in de loop van de dag pogingen onderneemt om haar plaats in het nieuwe leven te vinden.
€4.00 voor leden, € 6.00 voor niet-leden. Ter plaatse te betalen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

zaterdag

24/02

Tweede handsbeurs

13.30 u – 16.30 u

Sint-Paulus
Botermelkstraat

Tweede handsverkoop van speelgoed, kleding, boeken, ... van zwangerschap tot en met 16 jaar! Als verkoper
blijf je niet bij jouw stand staan.
Zonder vertoon van de lidkaart 2018 betaal je 10% op de aangekochte goederen. Op de beurs kan je punten
sparen!

MAART
dinsdag

06/03
19.30 u

bloemschikken

CC De werf

Onder begeleiding van Betty Van Geem maken we een mooie voorjaarscreatie die de lente in huis
brengt. Betty Van Geem geeft al jaren de workshop bloemschikken bij Gezinsbond Aalst. Er is geen
ervaring vereist. De deelnemers brengen snoeischaar, schaar, mesje, tangetje, lijmpistool ( indien
mogelijk) tafelbescherming en schort mee.
€ 26.00 te betalen door overschrijving. Gelieve ook uw gegevens door te mailen.

APRIL
zondag

15/04
8.30 u

Ontbijt en wandeling

Hou deze datum alvast vrij!
Meer details vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief en op onze site!

JUNI
zaterdag

23/06
17.00 u

Zomerse BBQ

Sint-Paulus

We worden verwacht om 17.00 uur op Sint-Paulus. Samen met leden en bestuur van Aalst en ook
andere afdelingen, genieten we van een aperitiefje. Nadien schuiven we is er BBQ . Na de BBQ is er
een gezellig samen zijn. Inschrijven via mail. Meer info vogt!

SEPTEMBER
zaterdag

01/09

Inschrijving tweede
handsbeurs

via mail

Tweede handsbeurs

Sint-Paulus

Meer info? Zie vorige beurs

zondag
Zie vorige beurs

23/09
13.30 u – 16.30u

OKTOBER
vrijdag

05/10
20.00u

bierproefavond

CC De werf

In gedachten volgen we de loop van de Dender. De brouwerijen die we langsheen onze route tegen
komen worden verder uitgediept. De biertjes die hier gebrouwen worden, worden gedegusteerd.
Léon Boel weet heel veel over de verschillende biersoorten in onze Denderstreek.
Hij brengt ons veel bij over de verschillende brouwerijen in onze streek.
Inschrijven via mail! € 8.00 voor leden, € 15.00 voor niet – leden wordt ter plaatse betaald.
zaterdag

20/10

Zingen met peuters

?

Jonge kinderen vinden het heerlijk om te zingen en te bewegen, zeker als dat kan met andere
kinderen van dezelfde leeftijd. Peuters hebben vaak ook energie voor tien. Samen liedjes zingen of
bewegen is dan net als voorlezen: een noodzakelijk rustpunt.
Meer info hierover volgt in de maandelijkse nieuwsbrief.

NOVEMBER
woensdag

07/11
14.30u – 16.30 u

Sint – Maarten op
bezoek

CC De werf

Eerst kijken we naar een poppenkast spel over Sint en Piet. Tijdens de poppenkast zingen we me met
liedjes, zijn er doe - momenten en genieten we van goochelnummers. Na dit alles komt de Sint op
bezoek!
Vooraf inschrijven is niet nodig. Ter plaatse wordt er € 4.00 betaald door de leden. Niet-leden
betalen € 5.00.

vrijdag

16/11
19.30 u

Cinema Bond
Mon Ange

CC De werf

Engel is een jongetje, gezegend met een onwaarschijnlijke gave: hij is onzichtbaar. Op een dag
ontmoet hij de kleine blinde Madeleine en wordt dolverliefd. Fantastische jaren volgen, tot
Madeleine met onthutsend nieuws komt: ze zal haar zicht terugkrijgen…
Inschrijven is niet nodig. € 4.00 voor leden, € 6.00 voor niet – leden ter plaatse te betalen.

DECEMBER
woensdag

19/12
19.30 u

bloemschikken

CC De werf

Deze avond maken we een kerststukje dat de hele kerstperiode ons huis zal opfleuren.
Vooraf inschrijven via mail en € 26.00 te storten op de rekening

Bij alle activiteiten staat vermeld of er vooraf moet ingeschreven worden.
De inschrijvingen gebeuren allemaal via mail info@gezinsbondaalst.be Meer info kan u
vinden op onze website https://www.gezinsbondaalst.be Wanneer het inschrijvingsgeld
vooraf betaald wordt, gebeurt dit altijd via overschrijving op de rekening van Gezinsbond

Aalst ( BE 85-9730-4607-2206 ).
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet via mail? Stuur een mailtje en wij zorgen ervoor!

DE LIDKAART WAARMEE JE SPAART!
Bij deze handelaars krijg je korting op vertoon van je lidkaart!
Neem ook een kijkje op
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen
https://mijn.gezinsbond.be

INRICHTEN VAN DE WONING:
* GENEVIEVE LETHU, tafeldecoratie, keukenartikelen (http://genevievelethuaalst.be/)
Kattestraat 78 te Aalst
ALLES VOOR DE KINDEREN
* ANAPOPS, kinderschoenen, kinderkleding
Eugeen Bosteelsstraat 10 te Aalst (http://www.annapops.be/)
* DE CLIPPEL COCINELLA, de baby-speciaalzaak
Stationsstraat 21 te Aalst (http://www.cocinella-baby-kidslifestyle.com)
* ELFI, kinderschoenen
Parklaan 63 te Aalst (http://www.openingsurengids.be/elfi-kinderschoenen/aalst/)
* DE SPEELVOGEL, houten verantwoord en leuk speelgoed
Leo de Béthunelaan 68 te Aalst (http://www.de-speelvogel.be/NL/index)
* ’t KRIEBELEND IDEE, VERNIEUWDE WINKEL! doopsuiker, confiserie,
hebbedingetjes, spelletjes
Lange Zoutstraat 46 te Aalst ( http://www.tkriebelendidee.be/)
LINGERIE, NACHTKLEDING
* MODINET, lingerie

Korte Zoutstraat 18 te Aalst
* MOUTON, ondergoed – en nachtwinkelspeciaalzaak
Kattestraat 79 te Aalst (http://www.moutonaalst.be/)
* CORBEL, dameslingerie en badmode
Zwarte Zusterstraat 1 te Aalst (http://www.lingeriecorbel.be/)
OLIE EN AZIJN
* VOM FASS, oliën en azijnen, delicatessen, sterke dranken, likeuren en wijnen
Grote Markt 11 te Aalst (http://www.vomfass.be/)
OPTIEK
* OPTIEK PRAET, OBOS opticien
Lange Zoutstraat 8 te Aalst (http://www.optiekpraet.be/)
* WEST OPTIEK , brillen en zonnebrillen
Molenstraat 37 te Aalst (http://www.westoptiek.be/)
* BOGAERT, optiek
Vrijheidstraat 6 te Aalst (http://www.optiekbogaert.be/)
SPORTWINKELS
* COMAR, sport
Koolstraat 159 te Aalst( http://www.comarsport.be/)
SCHOENEN
* PEDILUX, schoenwinkel, orthopedie
Kerkstraat 18 te Aalst (http://www.openingsuren.info/aalst/schoenwinkel/pedilux/10310

In 2018 worden er in Aalst nog meer winkels aangesloten. Nog meer plaatsen waar je spaart
met de lidkaart.

