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Beste Gosa vrienden,

p.a. Schurfstraat 16
3600 GENK

Wij, het bestuur van Gosa, zijn blij jullie onze vernieuwde
website voor te stellen.
We hebben een lay-out zonder kolommen gekozen: dit
voor een betere functionaliteit en overzichtelijkheid op
gsm's en tabletten.

www.gosagenk.be

Nieuwsbrief September 2015

De menu's zijn veranderd:
1. overzichtelijke top menu met enkel submenu's in de activiteiten.
2. De kalender in de homepagina toont de eerstvolgende 5
activiteiten uit de Google kalender.
3. In de kalender submenu onder ” Activiteiten” vind je nu
een volledig maandmenu, rechtstreeks uit Google.
4.Bij een klik op een activiteit, fietstocht of wandeling, verschijnt: wanneer, waar, en de (kaart).
Het fotoalbum hebben we ook in een nieuw kleedje gestoken.

Beste vrienden van Gosa,
Hoe mooi zong Gerard Cox het lied: ’Is weer voorbij die mooie zomer….na nana nanana nana
Ja, die zomer was ook mooi voor onze fietstochten We hebben er
met 40 tot 50 deelnemers per fietstocht van genoten, de moeite!! We
zijn ook blij dat onze vernieuwde website van start is gegaan. Het zal
nu, voor diegene die de smartphone en tablet gebruiken, een plezier
zijn om onze digitale Gosa-wereld te verkennen.
Seniorenmaand 2015:
Traditiegetrouw vinden in de maand oktober weer heel wat activiteiten plaats voor de Genkse medioren en senioren en dit van 5 oktober
tot 23 oktober 2015. Wij hopen u zeker te ontmoeten tijdens een of
meerdere activiteiten.
Met vreugde feliciteren we onze penningmeester Leon Kaes en zijn
vrouwtje René bij gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum
dat ze op 8 juli mochten vieren. Proficiat.

P. s. Nieuw op de website:
Voorbeeld: Ga naar Activiteiten: klik op kalender dan klikken op
de wandeling of fietstocht daar klikken op kaart … Maps Google..
en je krijgt adres en ligging van de startplaats.

Verder infomeren wij u over de activiteiten die onze enthousiaste
medewerkers in de komende maanden voor u organiseren en hopen
op een grote belangstelling.
Met vriendelijke groeten,
Jose Vanbockrijck

Vorming:

i.s.m. met dienstencentrum Ter Hooie

Info: Ter Hooie tel. 089/57 34 81
07.09.2015: Bezoek aan Orthomed, Henri Fordlaan 43. We ko
men daar samen om 14.00 u, degene die geen
vervoer hebben vertrek om 13.30 u aan
Ter Hooie.
06.10.2015: 13.00 u Sportnamiddag in Sportcentrum Genk

Nordic Walking:
Info: Willy Vercruyce: 089/35 10 67
Chris Goemans: 0497/625819
We starten terug op 21.10.2015 met vertrek aan het sportbos
van het Stedelijk Sportcentrum te Genk telkens om 14.00 u.
Ongeveer 6 km Sportievelingen zonder stokken zijn ook welkom.

10.10.2015: Bezoek aan Toverland info volgt later.
04.11.2015: Hola zo maar Oma Cosmodrome Genk info later.
00.12.2015: Initiatie petanque: juiste datum nog te bepalen.

Fietstochten:
Info: Willy Vercruyce 089/35 10 67
Vertrek om 14.00 u deelname gratis

Computerlessen:
Info: Remy Vandekerckhove: 089/35 84 56
De computerlessen voor beginners starten in de eerste week van
september in "Ter Hooie".
Op maandag voormiddag en donderdag namiddag kan men in
zes lessen de eerste stap in de digitale wereld leren zetten.
Inlichtingen en in schrijven bij Remy Vandekerckhove of in het
Dienstencentrum.

02.09.2015: Limburghal Jaarbeurslaan
16.09.2015:C-Mine(brandweerkazerne)
30.09.2015: Limburghal Jaarbeurslaan

Wandelingen:
Info : Jos Leirs 089/ 30 87 89
Marcel Cuyvers 089/ 35 66 76
Vertrek om 14.00 u deelname gratis

Taallessen:

14.10.2015: Holsteenbron Zonhoven P. Camping.

Frans, Engels, Spaans en Italiaans

11.11.2015: Hengelhoef P. Limburgs Landschap Bezoekerscentrum.

Info en inschrijvingen: Leon Kaes: 089/35 60 35

25.11.2015: Zutendaal P. camping De Roeler, Weg naar Gellik.

Deze gaan door in het stadhuis van Genk en in het Dienstencentrum “Ter Hooie”. Eenmaal per week in de voorof namiddag.

28.10.2015: Litsberg Lanklaar-Dilsen P. Weg naar As Dilsen.

09.12.2015: As P. cafetaria Sport-Inn, Schuttersbergstraat 2 As.
26.12.2015: 13.30 uur Kerstwandeling P. zaal Kempengalm, Zwartberg.
30.12.2015: Eindejaarswandeling P. Bret - Kerk.
13.01.2016: Nieuwjaarswandeling P. Kattevenia.

