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TER INLEIDING

Reeds twee maanden 2019 zijn voorbij, wat gaat het toch vlug... En als je door 
ziekte of door intense zorg voor kinderen, ouders of kleinkinderen, het wat kalmer 
aan moet doen in je vrijwilligersengagement, lijkt de tijd nog vlugger te gaan.

Terwijl eind februari de temperatuurrecords dag na dag gebroken werden, terwijl 
dank zij Greta, Anuna en Kyra de meesten stilaan beseffen dat er dringend maat-
regelen moeten genomen worden, draait onze bondswerken gewoon door.

Het nieuwjaarsontbijt in Kids Adventure zorgde terug voor tevreden deelnemers,
een nieuwe afdelingswebsite werd opgestart (petegemaandeleie.gezinsbond.
be), de vijf zondagse reeks knuffelturnen deed in 2 groepjes telkens 12 peuters 
(én hun ouders) op een amusante wijze bewegen, de reeks watergewenning, 
met 20 baby’s, eveneens begeleid door een ouder, is ook volop bezig.

Op 17 maart is er onze voorjaarstweedehandsbeurs in Terwilgen (alle plaatsen 
voor verkopers zijn volzet, kopers zijn natuurlijk in grote getale welkom).

Samen met de afdeling Nazareth richten we een voordracht in over de huidige 
toestand in Chernobyl, 33 jaar na de kernramp. Inschrijven daarvoor kan nog op 
het secretariaat of via email (inkom 12 €, maar leden ontvangen 4 € terug op de 
lidkaart, dus lidkaart niet vergeten!).

Maar niet alles verloopt van een leien dakje: de gewestelijke activiteit voor jon-
geren “app2zapp”, voorzien voor 27 april, is uitgesteld naar een latere datum.

In deze lente-ledenbrief kun je de uitnodiging vinden voor onze jaarlijks paas-
feest. Ditmaal gaat het door in de zaal van Erasmus, Volhardingslaan (zie verder).
Ook vind je de flyer voor de 3-daagse wandeltocht op 21, 22 en 23 mei in Deinze 
waaraan de Gezinsbond meewerkt.



Paasfeest
paaszaterdag 
20 april, 14.30 uur
zaal Erasmus,
Volhardingslaan

Traditiegetrouw nodigen wij onze leden (ouders en/of grootou-
ders met hun kinderen of kleinkinderen) uit tot een paasfeest op 
paaszaterdag 20 april. Wie dit gezellig familiegebeuren niet wil 
missen, vult de inschrijvingsstrook in en bezorgt ze, liefst samen 
met pasmunt, terug op het secretariaat vóór 15 april 2019! Het
juiste bedrag kan gestort worden op de bondsrekening (zie inschrijvings-
strook).

We starten om 14.30 uur met 
“Bobo’s bibedi babedi boe show”
een meespeel-kindershow met een men-
geling van zang, spel, dans en komisch 
goochelen.
Volwassenen kunnen meegenieten van de 
voorstelling.
Daarna worden per leeftijdsgroep paas-
eieren gezocht, in mandjes verzameld en 
nadien, mooi verdeeld onder alle deelne-
mende kinderen.
Deelnameprijs: € 4,00 per kind.
Daarvoor ontvangen alle kinderen een 
zakje met chocolade-eitjes en een drankje 
en stukje taart.
Ouders, grootouders en andere gezins-
leden kunnen eveneens een stukje taart, 
met koffie, bier of frisdrank verkrijgen aan 
democratische prijzen. We verwachten U 
talrijk!
Gewoontegetrouw is er ook een tombola, 
waarbij o.a. een grote chocoladefiguur
te winnen is.





Inschrijvingsstrook paasfeest 20 april 2019

Naam: ....................................................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................................................................

Lidnummer: .................. - .................. - .................. Tel.: ...................................................................................................

Ons gezin zal in totaal met .......... personen aanwezig zijn op het paasfeest, 
20 april 2019.
Deze kinderen zullen deelnemen aan het paaseierenzoeken: 
(voornaam en leeftijdsgroep)
- aantal 1ste en 2de kleuterklas of jonger: .......... 
  namen: ..............................................................................................................................................................................................

- aantal 3de kleuterklas en 1ste leerjaar: .......... 
  namen: ..............................................................................................................................................................................................

- aantal 2de, 3de en 4de leerjaar: .......... 
  namen: ..............................................................................................................................................................................................

deelnameprijs: € 4,00 per kind totaal: € 4,00 x .............. = € ...................................................

(enkel voor het aantal deelnemende kinderen dient op voorhand betaald 
te worden)
Bedrag  o hierbij gevoegd
   o wordt overgeschreven op rekeningnr BE60 8802 1382 9170   
       van Gezinsbond Petegem
Ook inschrijvingsstrookje bezorgen a.u.b. (secretariaat, post of email: 
info@careel.be; Kouterlosstraat 69) vóór 15 april 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teken voor het klimaat
en teken voor onze toekomst
Heb jij reeds getekend ? Zie: www.signformyfuture.be


