Nummer 54/2014
zondag 5 januari 2014

Beste clublid,

Vooreerst, wens ik U een voorspoedig, gezond en gelukkig 2014.
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 G M Club deel te
nemen?
Wenst U als gepensioneerde deel te nemen aan de jaarlijkse tombola der lidkaarten van G M Club?
Sluit dan opnieuw aan bij de General Motors Club door storting van
EURO 12.50 voor het jaar 2014 uiterlijk op 15 januari 2014 op onze bankrekening BE97 2200 5922
9549 op naam van G M Club
U ontvangt dan bij U thuis langs de post uw lidkaart.

VOORDELEN VAN JE LIDMAATSCHAP?
1.
2.

3.
4.
5.

Je bent als lid tijdens alle Clubactiviteiten verzekerd voor gebeurlijke ongevallen.
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 Johan en 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.) Voor afspraken en openingsuren kan je terecht op het
nummer : 03.321.48.57
Je neemt als lid automatisch deel aan de jaarlijkse gratis tombola. Er worden tal van prachtige
prijzen verloot.
Je kan als lid deelnemen aan uitstappen, theatervoorstellingen en culturele activiteiten. Dit
alles aan sterk verminderde prijzen.
Dankzij je lidkaart kan je van personeelskortingen genieten in meer dan honderd winkels. De
kortinglijst zal je steeds kunnen raadplegen op de website van de GM Club: www.gmclub.be .

TOEGANG TOT DE ROYAL ESSO CLUB?

Wens je als lid van de GM 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 GM 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
GM 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.

Wenst U verder regelmatig de berichten van activiteiten en uitstappen te ontvangen zend ons dan
een berichtje of geef ons een telefoontje. Dit om onnodige administratie te vermijden.
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 General Motors Club
Jos Willems.
St. Goriksplein 7 bus 12
2650 Edegem
Tel.03.457.37.29.
gsm : 0479.588.998
E-mail : WillemsJ@skynet.be
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Geachte clubleden, net zoals vorig jaar geven we jullie een overzicht van de activiteiten die we
gepland hebben voor de periode januari / juli 2014. Zoals jullie weten is het helemaal niet de
bedoeling nu reeds in te schrijven op deze activiteiten, maar het dient enkel om je te helpen bij je
persoonlijke planning.
Zaterdag 25 januari : bezoek aan het Amsterdam en het Rijksmuseum
Zaterdag 22 februari : Bezoek aan nieuwe Louvre te Lens en Lille
Zaterdag 15 maart: Bezoek aan Grotten van Kanne en Wijnkasteel Genoels-elderen
(Zuidflank )
Zaterdag 26 april: Orientatie wandeling.
Zaterdag 10 mei : Bezoek aan de Volendam
19 of 20 tot 23 of 24 mei : 5 daagse uitstap naar Bremen en omgeving
Zaterdag 28 juni : Bezoek aan Phantasialand

Alle info over de club vindt u tevens op onze website www.gmclub.be

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

SENIOREN

☺ Feestprogramma 2014 ☺
Beste vrienden Senioren,
Diegenen onder u die aanwezig waren op het “Jaarfeest” weten, dat Robert De Bie en Danny Kets na
jaren ontslag hebben genomen uit het bestuur.
Vanaf 2014 bestaat het bestuur uit :
Voorzitter/Schatbewaarder : HugoVan Bavel
Secretaris :
François Cools

E-mail : hugovanbavel@gmail.com
E-mail : francois.c@telenet.be

Onze feesten houden we steeds op donderdag namiddag tot 77uur in
Feestzaal “L’AMUSE” Glazenleeuwstraat 134 9120 Beveren
Feestprogramma 2014.
13 februari 2014

Valentijn

15 mei 2014

Lentewok

21 augustus 2014

Zomerfeest

13 november 2014

Jaarfeest

Vermits we al geruime tijd geen budget meer ontvangen van de G.M. Club en de reserve die wij in
het verleden hadden aangelegd opgebruikt is, moeten wij vanaf dit jaar aan kostprijs werken.
Voor de 3 eerste feesten bieden wij u een driegangen menu aan met 2 x koffie of thee na het dessert
voor de democratische prijs van € 35,- p.p.
Voor het Jaarfeest dat toch een geschiedenis heeft van een beetje speciaal te zijn bieden wij u een
viergangen diner aan met 2 x koffie of thee na het dessert voor € 40,- p.p.
Alle dranken niet vermeld in het menu zijn voor eigen rekening.
Zoals steeds zorgt onze “D.J.Robby” voor een goed gevulde dansvloer.
U ontvangt via de normale kanalen een uitnodiging om aan de activiteiten deel te nemen.
Wij rekenen op u zodat we nog vele jaren kunnen genieten van de aangename samenkomsten.

Hugo en François.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Alle mannetjes hebben dezelfde problemen met hun vrouwtje .......
daarom is deze natuurfoto gekozen tot foto van het jaar!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mail ontvangen van Ria Reys7
Beste,
Wil je aub langs de ze weg iedereen bedanken die een verjaardagskaartje of kerstkaartje gestuurd
hebben naar mijn echtgenoot Stan (Constant) Jorens in het Middelheimziekenhuis.
Hartelijke groeten
Ria
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

