
EXTRA NIEUWSBRIEF
We zijn blij dat we jullie een namiddag LASERSHOOTING kunnen aanbieden op 
zaterdag 13 mei van 14u tot 16u in 't Vossenhol (het speelbos in Bertem).

Wat is het?
Dit avontuurlijke laserspel is een toffe activiteit voor iedereen van 10 tot 99 jaar. De activiteit is 
ongevaarlijk voor de ogen.
Het is een soort elektronisch tikkertje, spelers proberen elkaar te raken en uit te schakelen met een 
laser geweer. Je kan het vergelijken met waterspelen met waterpistooltjes, alleen word je hier niet 
nat van.

Altijd al eens willen proberen?
Benieuwd hoe dat gaat?
Grijp dan nú je kans!

Deze activiteit is gratis voor leden van de Gezinsbond. Niet-leden betalen 2 euro. 
Iedereen krijgt een drankje.

Vooraf inschrijven bij Luk via arnalsteen.dehaes@gmail.com of 02 757 09 21
Beperkte plaatsen! Samenkomst om 13u45 aan O.C. Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek

mailto:arnalsteen.dehaes@gmail.com


GOSA NIEUWS
11 mei 2017: Ontdek de abdij van Averbode met gids.
12 tot 16 juni 2017: Midweek in de Bosberg, domein Kelchterhoef, Houthalen
29 juni 2017: Dansnamiddag met spiegeltent in Glabbeek
Alle informatie en inschrijven bij Rosa Vrebos, 02 759 73 51

 “TYPISCH TIENERS"  18 mei 2017 - 20 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, LEUVEN 
De puberteit van je kroost? Een bijzonder pittige periode. Een waarbij zoveel op je af- komt, dat je 
af en toe het noorden kwijt raakt. Typisch Tieners is gebaseerd op BOTsing, het magazine van de 
Gezinsbond voor ouders met tieners. 
Sarah Van Gysegem loodst je door de turbulente tienertijden met herkenbare verhalen, praktische 
tips en deskundig advies
Gratis voor leden - € 3 niet-leden. Inschrijven via www.gezinsbondgewestleuven.org.

Expo HALLO BABY in Brugge van 29 april tot en met 11 juni
Bezoek alleen of in groep deze gratis expo. Dagelijks van 10u tot 17u in de H.-Magdalenakerk in de
Schaarstraat (Astridpark) te Brugge. 

Zomerzoektochten 2017 - Wandel-, fiets- en kinderzoektocht & geocaching
Turnhout ... ontdekken en genieten
Van 1 juli tot en met 30 september kan je elke dag naar hartenlust wandelen en fietsen langs een 
mooi uitgestippeld parcours. Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels leer je deze 
bruisende stad in de Kempen op een sportieve manier beter kennen.

Vertrekplaats: Toerisme & Uit Turnhout (Grote Markt 44) 
Openingsuren: elke weekdag open: van 9 tot 16.30 u. Zaterdag: van 9.30-14 u. 
Opgelet! Op zondag is Toerisme & Uit Turnhout gesloten. Je kan dan je deelnameformulier kopen 
in het Speelkaartenmuseum (Druivenstraat 18) van 11-17 u.
Deelnameprijs: op Toerisme & Uit Turnhout koop je een routeboekje met deelnameformulier.
- voor leden Gezinssport Vlaanderen en leden Gezinsbond: 
€ 6 voor de wandelzoektocht, € 6 voor de fietszoektocht en € 3 voor de geocaching. De 
kinderzoektocht is gratis mits aankoop van een wandelzoektocht.
niet-leden:
€ 8 voor de wandelzoektocht, € 8 voor de fietszoektocht en € 4 voor de geocaching.
- gratis voor 'Op Weg'-leden.

http://www.gezinsbondgewestleuven.org/

