GEZINSBOND AALST
NIEUW NIEUW NIEUW
Als gezinsbond Aalst stappen we mee in de moderne wereld van de computer.
Voortaan brengen we jullie op de hoogte van onze activiteiten via mail,
facebook, de Uit pas, krantje “ De Bond” dat tweewekelijks verschijnt…
Ons halfjaarlijks ledenblaadje “ BONDIG AALST” wordt dus niet meer
uitgegeven.
Leden die toch een papieren versie wensen te blijven ontvangen, sturen het
strookje onderaan deze nieuwsbrief terug naar GEZINSBOND AALST,
Immerzeeldreef 195 te Aalst.
Iedereen kan de digitale versie aanvragen door een mail te sturen naar
info@gezinsbondaalst.be of door even een bezoek te brengen aan
www.mijn.gezinsbond.be
GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen aansluiten bij onze groep
vrijwilligers.
Heel concreet zoeken we een verantwoordelijke voor onze kinderoppasdienst.
Kandidaat vrijwilligers kunnen contact opnemen via info@gezinsbondaalst.be
om een duidelijke omschrijving van die functie te verkrijgen.

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA
In het najaar hebben we nog één en ander in petto voor jullie!
Graag sommen we even de komende activiteiten op…
Binnenkort start het kleuterturnen! Voor meer info hierover, stuurt u een mail
naar info@gezinsbond.be Meer info op www.gezinsbondaalst.be

SEPTEMBER 2017
Vanaf 01 september tot en met 05 september kan u inschrijven voor de
tweede handsbeurs. Dit is enkel mogelijk via info@gezinsbondaalst.be De
inschrijvingen voor deze datum zijn niet geldig! U ontvangt een mail ter
bevestiging met tevens uw verkopersnummer. Het bedrag van € 14 leden/€ 17
niet-leden kan dan overgeschreven worden op volgend rek.nr BE 85-97304607-2206 met vermelding van uw verkopersnummer, naam en lidnummer GB.
U bent dus pas ingeschreven na de bevestigingsmail met verkopersnummer en
na betaling.
Pas na betaling kan u de etiketten afhalen op zaterdag 16/9 tussen 10u en 12u
op volgend adres : Melkweg 25, 90320 Erembodegem.
Zondag 24 /09/17 van 13.30 uur tot 16.30 uur gaat de tweede handsbeurs
door in de Sint-Pauluszaal, Botermelkstraat te Aalst. Vergeet zeker je lidkaart
niet! Niet – leden betalen 10% extra!
OKTOBER 2017
Op vrijdag 6/10/ 2017 om 20.00 uur gaat onze jaarlijkse avond bier proeven
door in CC De Werf te Aalst. : Léon Boel voert ons deze avond doorheen de
vallei van de Dender langs zijn talrijke brouwerijen. De verscheidenheid van
hun bieren zullen je versteld doen staan en deze laten zich zeker met veel
smaak proeven. Leden betalen ter plaatse € 8.00, niet-leden betalen € 15.00.
Op 17/10/2017 gaat de GOSA op uitstap naar Hasselt. Meer info volgt later.
Op 20/10 /2017 om 19.30 uur kijken we in CC De Werf naar de film “ Julieta”.
Julieta woont samen met haar achttienjarige dochter Antía in Madrid. Julieta
heeft onlangs haar man verloren en probeert het verlies te verwerken. De
verdrietige periode waar moeder en dochter doorheen gaan zet hun relatie op
scherp en drijft hen langzaam uit elkaar. Wanneer Antía, zonder enige uitleg,
wegloopt van huis, doet Julieta er alles aan haar dochter te vinden. In haar
zoektocht naar Antía ontdekt ze hoe weinig ze van haar eigen dochter afweet.
JULIETA is een film over schuld en confrontatie en bespreekt de vraag wat
mensen ertoe brengt degene van wie ze houden te verlaten.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kan ter plaatse € 4.00 voor leden of € 6.00
voor niet-leden betalen.
Tot 29 oktober fietst de GOSA elke donderdag. Er wordt vertrokken aan het
zwembad om 14.00 uur. Vanaf 29 oktober tot 31 maart wordt er iedere
donderdag gewandeld. Afspraak om 13.30 uur aan het zwembad.

NOVEMBER 2017
Op woensdag 8/11/17 komt de Sint op bezoek in CC De werf. Om 14.30 uur
kijken we naar poppentheater SLOEF en dan krijgt iedereen een geschenkje van
de Sint! Leden betalen € 4.00, niet- leden betalen € 5.00.
Op woensdag 15/11/17 verwelkomen we LEEN PERSIJN in LDC Dendervallei te
Herdersem ( Woonzorgcentrum Denderrust) een muzikaal podiumgebeuren
over de relatie grootouders – kleinkinderen een confronterende, soms
grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst,
poëzie en liederen.
"... Leen Persijn hield ons een spiegel voor, zo herkenbaar waren de situaties,
afgewisseld met bijpassende liederen, werd het zeer mooi muzikaal theater ..."
Eva Van Daele
Inschrijven via info@gezinsbond.be er wordt ter plaatse € 6.00 betaald. Op
www.leenpersijn.be/podiumproducties/hola-zomaar-oma kan u alvast eens
kijken!
DECEMBER 2017
Op maandag 4/12/17 om 19.30 uur gaat het bloemschikken door in CC De
Werf. Inschrijven voor 29/11/2017 op info@gezinsbond.be is nodig! Pas na
betaling van € 26.00 op BE 85-9730-4607-2206 is de inschrijving definitief. Bij
ongeldige afwezigheid wordt het bedrag niet terug gestort!
Hopelijk tot heel binnenkort!
Vrijwilligersteam
Gezinsbond Aalst

GELIEVE ONDERSTAAND STROOKJE TERUG TE BEZORGEN INDIEN U DE
PAPIEREN VERSIE VAN DE NIEUWSBRIEF WENST TE ONTVANGEN ( Gezinsbond
Aalst, Immerzeeldreef 195 te Aalst)
Naam:
Adres:
Lidnummer:
Ik wens de papieren versie van de nieuwsbrief te ontvangen.

