
NIEUWSBRIEF NAJAAR 2017

verkoop voor eigen rekening van 
speelgoed, boeken, dvd’s, cd's,  ...

Gezinsbond Meerbeek organiseert een

Zaterdag 7 oktober 2017 van 11:00 tot 15:00 
   O.C. Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek

Alle info en tafelreservatie:
Gaby Penninckx
0478 91 89 50
Penninckx-gaby@hotmail.com

Leden kunnen per mail (een) tafel(s) reserveren aan 
€4/tafel, niet leden aan €6/tafel – tot 30 september.

Reservatie is pas definitief na storting van het correcte bedrag 
op rekeningnummer BE 61-7340-0270-7117, met vermelding van 
naam, aantal tafels en eventueel lidnummer!

Drank, hotdogs, verse soep, croque en broodjes te verkrijgen 
aan democratische prijzen.

IEDEREEN WELKOM !!



Ga naar de griezeligste gezinsdag in Bobbejaanland 
Zaterdag 21 oktober van 10 uur tot 17 uur

Griezel mee met de Gezinsbond tijdens de halloweendagen!
De hele familie —van de allerkleinsten tot de grootouders—
kan zich uitleven. Kinderland, Mount Mara of Naga Bay…
meer dan 40 attracties staan garant voor een dag boordevol
plezier

Bestel je tickets via www.gezinsbond.be/gezinsdag of bel 02-507.89.44 

Straffe ledenkorting (zolang de voorraad strekt) – gratis parking (normaal 8 euro)
- Kinderen tot en met 3 jaar gratis
- van 4 jaar tot en met 13 jaar 15 euro i.p.v. 36 euro aan de kassa
- Vanaf 14 jaar 19 euro i.p.v. 36 euro aan de kassa

GOSA
12/10/2017: John Lambrechts vertelt over zijn tocht naar Compostella – Glabbeek
15/11/2017: 'Verdriet en verlies' door Manu Keirse – Lubbeek
Zoals steeds alle informatie en inschrijven bij Rosa Vrebos, 02 759 73 51.

DIEP IN HET BOS*
verteltocht met oeroude verhalen in een hedendaags jasje. Veerle Ernalsteen en Hilde Rogge
vertellen verhalen vol vrolijkheid en spanning. Gewapend met humor, speelse frisheid en 
deugnieterij in de rugzak, wijken we af en toe van het pad af. 
Zaterdag 30/09/2017 om 15u in Everberg en zondag 01/10/2017 om 11u in Erps-Kwerps.
In gezinsverband van 5 tot 105 jaar. €3 leden - €6 niet-leden. 

“MIJN BABY LACHT, NU IK NOG.”* 3 oktober 2017 - 20 uur Santro, 
Tiensesteenweg 64, Binkom-Lubbeek
Je bent net bevallen, wordt bedolven met felicitaties en aangespoord te genieten van de 
“mooiste periode van je leven”. Maar je voelt het niet. Deze roze wolk lijkt verder weg dan 
ooit, je twijfelt aan alles en voelt je verdrietig. In deze lezing vertelt Lieve Van weddingen, 
met een vleugje humor, over waar zoveel moeders mee worstelen maar waarover niet 
gepraat mag worden.  €3 leden - €6 niet-leden - €9 zonder reservatie.

CEL VERMISTE PERSONEN* - 9 oktober 2017 - 20 uur Provinciehuis, Leuven
Alain Remue moet helaas al te vaak op televisie verschijnen in het kader van een zaak van 
vermiste personen, meestal kinderen. Iedereen is nieuwsgierig naar het werk van Alain en 
zijn Cel. Hoe pakken ze een verdwijning aan? Wat is hun strategie?  Wat zijn hun resultaten.
€3 leden - €6 niet-leden – €9 zonder reservatie.

*Alle informatie via www.gezinsbondgewestleuven.org.

REDUCTIEKAARTEN AANVRAGEN
Gezinnen met minstens 3 kinderen kunnen via de Gezinsbond reductiekaarten voor het 
openbaar vervoer bekomen.  
Gelieve de vervaldatum van uw kaart(en) na te kijken en zo nodig tijdig een nieuwe 
aan te vragen. Dit kan tussen november en januari.
Alle info en aanvragen: Johnny Wiers, Hof van Terbank 9, 02 757 16 50.

NU REEDS NOTEREN OP DE KALENDER:
Op zaterdag 9 december 2017 houden we onze jaarlijkse 'Soep op de Stoep' actie ten 
voordele van Welzijnszorg.  Tussen 10u en 13u zijn jullie van harte welkom om een tas soep 
te komen drinken aan de parochiezaal.

http://www.gezinsbondgewestleuven.org/
http://www.gezinsbond.be/gezinsdag

