Herinnering
Beste clublid,
Vooreerst, wens ik U een voorspoedig, gezond

en gelukkig 2018.

Wenst U ook volgend jaar verder berichten over de activiteiten en
uitstappen te ontvangen?
Wenst U als gepensioneerde verder aan de activiteiten van een afdeling van
Opel Club deel te nemen?
Wenst U als gepensioneerde deel te nemen aan de jaarlijkse tombola der
lidkaarten van Opel Belgium Club?
Sluit dan opnieuw aan bij de Opel Belgium Club door storting van
EURO 12.50 voor het jaar 2018 uiterlijk op 20 januari 2017 op
bankrekening nr. BE97 2200 5922 9549 op naam van Opel Belgium Club

onze

U ontvangt dan bij U thuis langs de post uw lidkaart.
VOORDELEN VAN JE LIDMAATSCHAP?
1.

Je bent als lid tijdens
gebeurlijke ongevallen.

alle

Clubactiviteiten

verzekerd

voor

Je bent als lid welkom in het nieuwe Clubhuis, nl de Royal ESSO Club. Deze
is gevestigd in Deurne op de Boekenberglei 232. Bij de uitbaters Sander
kan je steeds terecht voor een frisse pint of een heerlijke maaltijd aan
zéér democratische prijzen. Elke woensdagnamiddag komen de GM Seniors daar
bijeen voor een leuke babbel of een activiteit.(biljart, pétange, kaarten
enz.)Je kan er ook steeds terecht voor een familiefeestje.
Voor afspraken en openingsuren kan je terecht op het nummer 03 321.48.57
2. Je neemt als lid automatisch deel aan de jaarlijkse gratis tombola.
Er worden tal van prachtige prijzen verloot.
3. Je kan als lid deelnemen aan uitstappen, theatervoorstellingen en
culturele activiteiten. Dit alles aan sterk verminderde prijzen.
TOEGANG TOT DE ROYAL ESSO CLUB?
Wens je als lid van de Opel Belgium Club het Royal Esso Clubhuis op
regelmatige basis te bezoeken, vraag dan je Royal Esso Club lidkaart
aan. Deze verschaft je onbeperkt toegang tot de Club. Ze is gratis voor
de Opel Belgium Club hoofdleden. Echtgenotes en inwonende kinderen van
(brug)gepensioneerde leden betalen een jaarlijkse bijdrage van 8 Euro.
Je merkt dus dat je lidgeld van 12,5 Euro snel terugverdiend is. We
denken ook dat er voor de Opel Belgium Club een extra taak weggelegd is,
namelijk het onderhouden van de sociale contacten en het behouden van de
vriendenkringen die tijdens je actieve loopbaan tot stand kwamen.
Bezit u een E-mail adres en ontving U nog geen berichten langs uw
E-mail laat het me dan weten dan kunt u indien gewenst de berichten langs
uw elektronische post ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Namens Opel Belgium Club
Jos Willems.
Tel.03.457.37.29. gsm : 0479.588.998 E-mail : WillemsJ@skynet.be

