IBAN: BE26-4530-2546-6129

Wandelingen:

BIG: KREDBEBB
p.a. Schurfstraat 16

Inlichtingen : Marcel Cuyvers 089/ 35 66 76

3600 GENK

Jos Leirs 089/ 30 87 89

www.gosagenk.be

Vertrek om 14u00: Deelname gratis
17.12.2014: Bokrijk, P Kasteel (achterkant Domein)
26.12.2014: Vrijdag Kerstwandeling, P zaal Kempengalm,
Zwartberg vertrek 13.30
07/01/2015: Nieuwjaarswandeling, P Bloso-Kattevennen

Nieuwsbrief december 2014

21.01.2015: Zonhoverheide, P Taverne Bagatel, Zandoerstraat,

Beste vrienden

Boxbergheide
04.02.2015: Mechelseheide, P Salamander, Maasmechelen
18.02.2015: Tenhaagdoornheide, P Abdijhoeve, Kelchterhoef
04.03.2015: Oudsberg, P camping ‘t Zavel, weg OpglabbeekLouwel Opoeteren

Wij wensen u een vredevol Kerstmis
Wij hebben een wens voor iedereen
Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2015!

“ Grootouders van vandaag? Allesbehalve out. Ze lopen rond
met propvolle agenda’s en zijn bijzonder actief, springen massaal op de (elektrische) fiets, het vliegtuig of internet. Ze willen
sporten, ontdekken en genieten. Zitten vrolijk op Facebook en
hebben hun eigen site en tijdschriften. Zijn waarschijnlijk milder voor kleinkinderen dan voor eigen kinderen.”
Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen, is het weer, na een lange
zomer dan toch eindelijk omgeslagen. Een zomer waarin het bestuur ons via fiets - en wandeltochten, de mooiste plekjes van
Genk en omstreken heeft laten zien. Ook de vormingsnamiddagen, computer - en taallessen hebben ons weer rijker gemaakt,
in woorden en gedachten.
Verder informeren wij u over de activiteiten die onze enthousiaste medewerkers – bestuursleden in de komende maanden
voor u organiseren.
Wij hopen op een grote belangstelling.
Met vriendelijke groeten
Jose Vanbockrijck

Vorming:

i.s.m. met dienstencentrum Ter Hooie

Inlichtingen: Ter Hooie tel. 089/57 34 81
Vooraf inschrijven is nodig
12.01.2015: 14u00: Arm breien max. 15 personen sjaal breien
zonder priemen. Voor de wol betaal je 8€ ter plaatsen en na twee uren neem je je sjaal mee.
02.02.2015: 14u00: Aloë Vera (gezondheidsproducten) uitleg en
proeven

Taallessen:
Frans, Engels, Spaans en Italiaans
Inlichtingen en inschrijvingen:
Leon Kaes: 089/35 60 35
Deze gaan door in het stadhuis van Genk en in het dienstencentrum “Ter Hooie” eenmaal per week in de voor - of namiddag.

02.03.2015: 14u00: CVA—hersenletsels

Uit activiteiten:
18.02.2015: Voordracht” Erven en schenken” i.s.m. Koepel Genk
en Gosa-gewest. Aanvang 20u00 zaaltje van de bi
bliotheek te Genk.
09.03.2015: Bezoek aan TVL i.s.m. Gosa-gewest (uitleg volgt)

Nordic Walking:
Inlichtingen: Jose: 0473/730871
Chris: 0497/625819
Start vanaf 14 januari en dan om de veertien dagen met vertrek
aan het sportbos van het Stedelijk Sportcentrum te Genk telkens om 14u0o.

13.04.2015: 14u00 bezoek aan het Wit-Gele Kruis op de
Hoogstraat 66 te Genk

Computerlessen:
Petanque:
Elke dinsdag wordt er petanque gespeeld op de Melberg.
We starten om 14u00 tot +/- 17u00.
Wie interesse heeft, is van harte welkom.

Inlichtingen: Remy Vandekerckhove: 089/35 84 56
Maandagvoormiddag en donderdagnamiddag zijn er computercursussen voor beginners in Ter Hooie. Vanaf 5 januari
kunnen personen die moeilijkheden hebben om te werken met
apps in Windows 8 afspreken voor hulp van Remy (zie boven).

