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We wensen je
een gelukkig jaartje,
van kop tot staartje,
in stap, draf of galop,
en nog veel er bovenop!
Niets wat je in de winkel koopt
Maar dat wat je stilletjes hoopt
Dat wensen wij U voor 2017.

Nieuwsbrief december 2016
Beste vrienden van Gosa,
De winter staat weer voor de deur. De dagen worden korter, de temperatuur
zakt gevoelig, het is al vaker nat en kil.
Wist je dat: we 18 wandelingen + dagtocht hebben gewandeld + 15 Nordic wandelingen
Wist je dat: we 14 fietstochten + dag fietstocht, vierdaagse en senioren dag fietstocht inbegrepen, gefietst hebben.
Ik mag de seingevers niet vergeten te danken want zonder hen kunnen onze
fietstochten niet doorgaan.
Wist je dat: we 8 vormingsnamiddagen hebben georganiseerd, zowel in “Ter
Hooie” als ook de activiteiten samen met “De Gezinsbond” .
Wist je dat: Taallessen: 5 groepen Engels – 4 groepen Frans en 2 groepen
Spaans en computerlessen goed worden bijgewoond.
Wist je dat: er 3 x per jaar een mooie nieuwsbrief uitkomt.
Wist je dat: we 11 Horizonuitdragers hebben en 1.337 boekjes uitdragen voor
Gosa
Wist je dat: de geweldige partners van onze bestuursleden niet te missen zijn,
dank voor jullie steun achter de schermen.
Wist je dat: we dit jaar 7x zijn samengekomen om tijdens de bestuursvergadering de activiteiten voor jullie op punt te stellen.
Nogmaals dank aan alle bestuursleden en begeleiders van fiets- en wandeltochten, met deze fantastische inzet van jullie, kunnen wij aan 2017 beginnen.
Met de komst van de gezellige en hoopvolle dagen wens ik u allen,
een zalige Kersttijd en een Gelukkig 2017
Jose Vanbockrijck

Vorming:

i.s.m. met dienstencentrum Ter Hooie

Info: Ter Hooie tel. 089/57 34 81
06.02.2017: Yakult-voordracht De wereld van het onzichtbare”
02.03.2017: Rondleiding met gids in het fort van Eben-Emael,
gevolgd door een broodmaaltijd in ZichemZussen-Bolder.
19.04.2017: Dagwandeling

Nordic Walking:
Info: Willy Vercruyce: 089/35 10 67
Chris Goemans: 0497/625819
We starten terug op 18 januari 2017 aan het sportbos van het
SportinGenk park (Stedelijk Sportcentrum) telkens om 14.00 u.
Ongeveer 6 km.

Wandelingen:
Info : Jos Leirs 089/ 30 87 89

Computerlessen:
Info: Remy Vandekerckhove: 089/35 84 56

Marcel Cuyvers 089/ 35 66 76
Vertrek om 14.00 u. Deelname gratis.
21.12.2016: Rond de Molenvijvers, parking Bret-Kerk.

Na de kerstvakantie zijn er in "Ter Hooie" weer lessen voor beginners in Windows 7 en Windows 10.

26.12.2016: (maandag 2de Kerstdag) Kempengalm, 13.30 u.

Inschrijven kan telefonisch in dienstencentrum ”Ter Hooie” of
bij Remy Vandekerckhove.

25.01.2017: De Maten, parking De Slagmolen.

Taallessen:

11.01.2017: Nieuwjaarswandeling, parking KATTEVENNEN.

08.02.2017: Terril Waterschei, parking Vliegveld Zwartberg.
22.02.2017: Ten Haagdoornheide, parking Abdijhoeve Kelchterhoef

Frans, Engels en Spaans

08.03.2017: De Litsberg Lanklaar, parking Hoeveweg 145
Dilsen-Stokkem.

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

22.03.2017: Oudsberg, camping Zavelbos Kattebeekstraat 1
Opoeteren.

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

05.04.2017: De Stiemerbeek, parking “De vierde wand” Evence
Copéeplaats 1 Genk.
19.04.2017: Dagwandeling.

