
LEDENBRIEF
afdeling Petegem

2/2019
juli/augustus 2019 

Beste leden,

bij het begin van de vakantiemaanden, bieden wij u volgende activiteiten aan:
- petanque, elke donderdagavond in juli en augustus
- stedelijke 11 juli viering; Brielpoort Deinze, zondag 7 juli
- 1 juli tot 30 september: zomerzoektocht in Roeselare
- donderdag 15 augustus, 14 u: speelse wandeling in het stadsbos 
- zaterdag 24 augustus, 20.30 u: nacht van de vleermuis
- nieuwe reeks watergewenning: zaterdagen 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober
- nieuwe reeks knuffelturnen: zondagen 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober

Meer informatie verder in deze ledenbrief.

 
elke donderdag
vanaf 20 uur

in juli en augustus
(behalve bij slechte
weersomstandigheden)

PETANQUE
op de terreinen
in de Berkenlaan

(aan tennispleinen bij 
sportcomplex Palaestra)

iedereen welkom !

Stedelijke 11 juli viering
zondag 7 juli, 19 u.
Brielpoort Deinze

met optreden van YEVGUENI

  onze afdeling 
  verzorgt een standje 
  met hot-dogs en 
  croque monsieurs

  toegang gratis



Nieuwe reeks watergewenning voor baby’s (van 6 tot 24 maanden)
Vij f zaterdagvoormiddagen: 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober 2019 in 
het zwembad van De Ceder, Parij sestraat, Astene.
Deelnameprij s: 40 € voor leden, 50 € voor niet-leden, verzekering inbegre-
pen voor baby en 2 begeleiders. Naam, adres, tel., geboortedata van zowel 
baby als 2 mogelij ke begeleiders opgeven.
Info & inschrij ven (vanaf 1 aug.): Bea De Graeve (mydegraeve@hotmail.com).

Ook nieuwe reeks knuffelturnen voor peuters en kleuters
Vij f zondagvoormiddagen: 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober 2019 in 
de turnzaal van basisschool Driessprong,  Gaversesteenweg 126 B, Petegem.
Deelnameprij s en verzekering zoals bij  de watergewenning (40 €/50 €).
Info & inschrij ven: Jo Careel (info@careel.be).



ZOEK HET NIET TE VER !
Het aanvragen van een oppas binnen 
onze afdeling is gemakkelijker gewor-
den. Een enthousiaste groep van 26 op-
passers staat paraat om zich over jullie 
kroost te ontfermen. Vanaf 1 mei  2018 
worden alle oppasaanvragen geregeld 
via: www.kinderoppasdienst.be.
Dit is een nationaal georganiseerde site, 
maar van zeer dichtbij opgevolgd door 
de lokale coördinator. Log je snel in en 
je oppas is zo geregeld! Voor vragen 
hierover kan je steeds terecht bij de lo-
kale kinderoppascoördinator op het nr 
0487/70 56 44.

Momenteel is onze afdeling op zoek 
naar bĳ komende hulp voor de kin-
der-oppascoördinator. Heb je daarvoor 
interesse, laat het ons weten !

Twee activiteiten i.s.m. Natuurpunt:
donderdag 15 augustus:
SPEELSE WANDELING IN HET STADSBOS
verzamelen om 14 uur, halfweg Astenedreef
zeker geschikt voor jonge gezinnen

zaterdag 24 augustus:
NACHT VAN DE VLEERMUIS
verzamelen om 20.30 u op de parking van Guldenpoort, Machelen.
Op zoek naar vleermuizen in het dorp en aan Machelen put.
Meerdere vleermuisgidsen.

24aug.



DEINZE

NU OOK AANPASBARE DRIEWIELER/TWEEWIELER LOOPFIETSJES
Het project “Op wielekes”, gestart door Gezinsbond Deinze en Petegem, 
samen met de Fietsersbond, breidt zich uit...
Elke eerste woensdag van de maand, van 17 tot 19 uur en elke derde 
zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur, kan je terecht in de kelder van 
de Leiespiegel (het nieuwe stadhuis) in de Brielstraat.
Voor wie
Wie ingeschreven is bij Op Wielekes kan een kinderfietsje dat te klein ge-
worden is, omruilen voor een grotere fiets. Er zijn fietsen beschikbaar voor 
kinderen van 2 tot 12 jaar.
Voorwaarden
Om een fietsje te ontlenen, moet je lid worden van Op Wielekes. Een lid-
maatschap geldt voor het hele gezin en duurt 1 jaar. Zo lang er een fietsje van 
Op Wielekes in jullie bezit is, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
Het lidmaatschap is afhankelijk van de grootte van de fietsjes die je ontleent 
en start aan € 15. Er zijn kortingen voor leden van de Gezinsbond en Fietsers-
bond en voor wie zelf een fietsje in goede staat schenkt aan Op Wielekes.
Bedrag
Jaarlijks lidgeld: •  € 15,- (loopfietsjes)
   •  € 30,- (fietsjes tot en met 23 inch)
   •  € 40,- (fietsjes groter dan 23 inch)
•  Wie een eigen (kwalitatief) fietsje binnenbrengt, krijgt een jaarabonnement
   voor een gelijkwaardig fietsje cadeau!
•  Leden van de Gezinsbond of Fietsersbond Deinze krijgen € 5,- korting op
    het lidgeld.
Waarborg per fiets (wordt terugbetaald wanneer de fiets in goede staat te-
ruggebracht wordt): •  € 30,- (loopfiets)
   •  € 60,- (fiets 16 tot 23 inch)
   •  € 80,- (fiets groter dan 23 inch)
Betaling kan cash of via overschrijving of via smartphone (bancontact-app).
Meer info: Je kan Op Wielekes het makkelijkst per mail bereiken: opwiele-
kesdeinze@gmail.com.



KAMP MET SPRINGKASTELEN

ALLE SCHOOLVAKANTIES

3-12 JAAR

5 DAGEN SPORTEN, 
SPRINGEN & KNUTSELEN*
€125

SCHRIJF NU IN!

WWW.CAPTAINSPORT.BE/KAMPEN

v.u. Captain Sport vzw 
Niet op de openbare weg gooien. @captainsportfun

*Minimum aantal dagen hangt af van de vakantieperiode.

NU OOK INASTENE
NU OOK IN

25%
KORTING

PROMOCODE: CAPTAINASTENE19
Promocode is in drukletters.

Nog op zoek naar een sportkamp ?
Er zĳ n reeds heel wat sportkampen in Deinze, via stad of Team Adventure, 
maar vele kampen zĳ n reeds vlug volzet. Wĳ  ontvingen nu een aanbod 
van een nieuw sportkamp, dat doorgaat in Astene, tĳ dens ofwel de eerste 
week ofwel de laatste week van de vakantie. Gezinsbondsleden krĳ gen 
een korting van 25 % op de deelnameprĳ s, indien ze bĳ  de inschrĳ ving 
onderstaande promocode gebruiken.



Captain Sport heeft zich 
verstopt in een doolhof! Kan jij 
hem vinden?

WWW.CAPTAINSPORT.BE/KAMPEN

LOCATIE

BS Mozaïek
Nieuwstraat 60 
9800 Deinze

Wat u ook doet, waar u ook gaat, ver weg of dichtbĳ , 
we wensen u een deugddoende vakantie toe.

Denk er aan dat in deze periode ook de vrĳ willigers van de
Gezinsbond wel eens afwezig zĳ n en niet onmiddellĳ k uw emails 

of telefoons kunnen beantwoorden.



ZOMERZOEKTOCHTEN
elke dag van 1 juli t.e.m. 30 september 2019

Wandelzoektocht
Fietszoektocht 
Kinderzoektocht
Geocaching

Roeselare gezien?
Roeselare gevonden!
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Hoe deelnemen?

www.gezinssportvlaanderen.be

Deelnemen kan elke dag vanaf maandag 1 juli t.e.m. maandag 30 september 2019.

Startplaats: 
Toerisme Roeselare, Polenplein 15, 8800 Roeselare
Dagelijks vanaf 10 u.
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• € 10,00/zoektochtenpakket voor leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen.
• € 15,00/ zoektochtenpakket voor niet-leden.
• Korting via het Fonds Vrijetijdsparticipatie
• Gratis voor ‘Op Weg’-leden
Je ontvangt naast het zoektochtenpakket voor  
de wandel- en fietszoektocht en geocaching,  
een stadsplannetje, de kinderzoektocht  
(1 exemplaar/kind) en kortingsbonnen voor de  
bezienswaardigheden. 

Wie zoekt, die wint!
• Vakantiecheques voor zomer-  

en wintervakanties, 
weekendarrange menten, fietsen 
van het merk Minerva, boeken en 
andere mooie naturaprijzen. 

• Apart prijzenpakket voorzien voor 
de kinderzoektocht (vakantieche-
ques, kinderfietsen, gezelschaps-
spellen, naturaprijzen). 

• Superprijs voor deelnemers die 
deelnemen aan zowel de wandel- 
en fietszoektocht en geocaching.

Info?     
Gezinssport Vlaanderen vzw
Troonstraat 125, 1050 Brussel
T 02/507 88 22
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

Als ‘Op Weg’-lid geniet je van een 24 
u. op 24 u. verzekering in heel Europa 
voor wandelen, joggen, lopen, fietsen, 
zwemmen en fitnessen. Sluit je nu aan 
op www.gezinssportvlaanderen.be/ 
lidmaatschap/individueel

Volg Gezinssport Vlaanderen op Facebook 
Facebook.com/Gezinssportvlaanderen
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