UITNODIGINGEN GEZINSBOND EKE
Beste GEZINSBOND-sympathisant,

Heb jij ook zin om deel uit te maken van onze enthousiaste ploeg vrijwilligers van de Gezinsbond
Eke.
Kom dan naar onze open vergadering op maandag 21 januari om 20u in CC De Brouwerij.
Wij komen (ongeveer) om de zes weken op maandagavond samen om te brainstormen over onze
werking en onze activiteiten te plannen. We doen dit in een gezellige en ongedwongen sfeer.
Zie je het niet zitten om op regelmatige basis te vergaderen, maar wil je wel af en toe je steentje
bijdragen aan één of meerdere activiteiten (dropping, tweedehandsbeurs,
paaseizoektocht, jaarlijkse sfeer- en kunstmarkt...), dan staan onze deuren ook voor jou open.

VAN HARTE WELKOM
Tot dan!
Het GEZINSBOND-EKE-team
GSM: 0478/58 09 08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'vormingsmoment voor begeleiders vrije begeleiding rijbewijs' .
Op maandagavond 28/01 om 19u in cc de brouwerij, Toren A , te
Eke
Dit attest is 10 jaar geldig.
Kostprijs 20 €, vooraf inschrijving is verplicht! Meer info via mail.
Wenst u ook deel te nemen? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via
ons mailadres; gezinsbondeke@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------Beste leden,
Sinds 2017 is de gezinsbond Eke digitaal gegaan, waardoor de folders en
reclame enkel nog via mail verspreid worden. Indien je de digitale folder
nog niet ontvangt en je deze graag wilt, stuur dan een email naar,
gezinsbondeke@gmail.com , met als onderwerp Inschrijven Digitale Folder
Eke. Indien we geen mailadres hebben zal je geen folders en reclame meer
kunnen ontvangen. U kunt wel steeds terecht op de nieuwe website
www.gezinsbondeke.be voor onze activiteiten en ieder jaar ontvangt u bij
het bonnenboekje een jaarprogramma. Ons programma kan je ook volgen
via https://www.facebook.com/gezinsbondeke

JAARPROGRAMMA 2019

(voorlopig programma)

01/2019 TOT 12/2019 WEKELIJKSE BADMINTON OP ZATERDAG OM 17U
27-01-2019

BAKKEN MET KIDS

28-01-2019

OPLEIDINGS MOMENT VERNIEUWDE RIJOPLEIDING

02-02-2019

JAARLIJKSE FAMILIALE SNEUKEL DROPPING

24-03-2019

TWEEDEHANDSBEURS BABY EN KINDERARTIKELEN

22-04-2019

PAASEIZOEKTOCHT

22-06-2019

ROEFEL ONTBIJT(onder voorbehoud)

06-07-2019

AVOND v/d MARKT

