
zondag 20 januari, 9.00-11.00
uitgebreid ontbijt in “Kids adventure”

voorstelling jaarprogramma

 zondagen 10, 17 en 24 februari, 3 en 10 maart 2019
 2 reeksen (9.30 tot 10.15 en 10.30 tot 11.15) VOLZET

Afdeling 
Petegem aan de Leie
jaarprogramma 2019 

een reeks van 5
zondagvoormiddagen

in basisschool
Driessprong

  watergewenning voor baby’s
 een lessenreeks van 5 zaterdagvoormiddagen:
  2, 9, 16, 23 en 30 maart 2019
  in zwembad van De Ceder  
   voor baby’s van min. 6 tot 
 max. 24 maanden
   info: mydegraeve@hotmail.com

een lessenreeks van 5 zaterdagvoormiddagen:

  vrijdag 15 maart, Guldenpoort Machelen, 13.30u 
  GOSA Voorjaarskriebels
  voordracht “Vitaminen, mineralen...” De Maertelaire Eric
   + optreden Chris en Chrisshow

  vrijdag 17 mei, Fiertelhof, Zulte 
  Gewestelĳ ke GOSA-lente-ontmoeting
  voordracht over gezonde voeding
  en optreden van showduo Kevin en Romina

  zondag 31 maart, 10 u., zaal Begionia, De Pinte 
  Provinciale GOSA-lente-ontmoeting
  optreden Karel Declercq “een schalkse kijk op dit
  koninkrijk”
  lunch, koffi e + mogelijkheid wandelen in parkbos

 donderdag 14 maart, 
 20.00 u, Rekkelinge
 voordracht 
 ‘Verkiezingen 2019’
 door Carl Devos

 toegang: vvk 10 € / add 12 €
 leden: 2 € korting op lidkaart

vrijdag 22 maart, 19.30 u, 
CC De Zwaan, Nazareth
CHERNOBYL 30 jaar later
“Behind the doors”
i.s.m. Gezinsbond Nazareth
Opbrengst t.v.v. “Vlamingen helpen
Tsjernobylkinderen” vzw

donderdag 25 april, 20 uur, zaal Rekkelinge
voordracht Dr. Beatrice Thaeler, gynaecologe

Tweedehandsbeurs van
baby- & kinderartikelen

           zondag 17 maart 
             zaal Ter Wilgen

 PAASFEEST
 zaterdag 20 april, 14.30 u

Erasmus, 
 Volhardingslaan

met Bobo’s Bibedi
Babedi Boe show
vooraf inschrijven
op secretariaat

  zaterdagnamiddag 27 april

  gewestelijke activiteit voor jongeren (vanaf 
  middelbaar) en (groot)ouders
  op plein vroeger politiecommissariaat 
  (Centrumlaan, Petegem)

 maandag 15 april, Rekkelinge
 PEDROLINO (voor kinderen vanaf 5 jaar)

F I E T S B I B L I O T H E E K
elke 1ste woensdag van 17 tot 19 uur
elke 3de zaterdag van 10 tot 12 uur
in de kelder van stadhuis Deinze

Nazareth
Petegem a/d Leie

wanneer: vrĳ dag 22/03/2019 om 19.30u
waar: CC De Zwaan, Dorp 1, Nazareth
alg. inkom: 12 euro
leden Gezinsbond genieten 4 euro
korting op hun lidkaart

info: 0495/630.248
reservatie kan tot 20/03/2019 via
donald.maebe@skynet.be of
info@careel.be

De opbrengst gaat integraal naar
VLAMINGEN HELPEN TSJERNOBYLKINDEREN

Deze kalender kan in de loop van het jaar nog
uitgebreid worden. Volg ons op onze website:

petegemaandeleie.gezinsbond.be



deze kalender kan nog uitgebreid worden in 
de loop van het jaar. de leden ontvangen 
bijkomende info via de ledenbrief. ook op 
onze website: 
petegemaandeleie.gezinsbond.be of via: 
www.facebook.com/gezinsbondpetegem.  
secretariaat Gezinsbond Petegem:
Kouterlosstraat 69, ✆ 09/386.52.56
email: info@careel.be
rekeningnummer: BE60 8802 1382 9170
ledensecretariaat: kathleenvc@telenet.be
voorzitter: geert.vanderbeken1@telenet.be

Gewestelijke herfstontmoeting
GOSA in het Fiertelhof, Zulte
vrijdagnamiddag 27 september

Provinciale herfstontmoeting
GOSA, dinsdag 22 oktober
zaal Mantovani, Oudenaarde

Fair Trade Ontbijt
i.s.m. Oxfam Wereldwinkel

zondag 27 oktober

verminderings-
kaarten NMBS, 
lijnkaarten,
telefoonkaarten,
bioscooptickets met
korting op de lidkaart

Carine Baele-Danneels, 
Herfstlaan 46 - info: c.danneels@telenet.be

KINDEROPPASDIENST
enkel voor leden
digitaal aanvragen via
www.kinderoppasdienst.be

Gewestelijke sportnamiddag
zondag 17 november Palaestra

                          De Sint aan huis
             begin december

juli & augustus: elke donderdagavond vanaf 20 u

behalve bij slechte weersomstandigheden
PETANQUE

   zondag-
    namiddag
   6 oktober
   SNEUKEL
    WANDEL
   TOCHT
   start- en eindpunt: 
      tent Petegem-kermis

      

  zondag 16 juni
  LEVENDE LEIEDAG
  i.s.m. Natuurpunt,   
  Gezinsbond afdelingen 
  Astene, Deinze & Petegem

  in en rond
  Astene Sas

Tweedehandsbeurs van
baby- & kinderartikelen

           zondag 10 nov. 
             zaal Ter Wilgen

 
 
 donderdag 
  31 oktober, 
  Ter Wilgen

SPELNAMIDDAG

Nacht van vleermuis
        zaterdag 24 augustus, 20u30 
      start aan Guldepoort Machelen
      i.s.m. Natuurpunt Deinze-Zulte & Gezinsbond

 donderdag 15 augustus, 14 uur
 Speelse wandeling in het
 stadsbos              (tot 16u30) verzamelen in Astene dreef (halfweg) 

geldig vanaf uitreiking tot 31.12.2019

LIDKAART 2019 192119602322002

Lidnummer: 123-456-789
Familie G. Bond

1113-6744-75

dinsdag 21 mei, 20 u, zaal Polderbos, De Pinte
Het K-boek, krachtig vóór, tĳ dens en na kanker
voordracht door Sabine De Vos


