
LEDENBRIEF
afdeling Petegem

3/2019
september/oktober 2019 

Beste leden,

de herfst biedt zich aan, wij nodigen u uit naar volgende activiteiten:
- nieuwe reeks watergewenning: zaterdagen 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober
  (is zo goed als volzet)
- nieuwe reeks knuffelturnen: zondagen 29 september, 6, 13, 20 oktober en 3 no-
  vember (volledig volzet). Opgelet. De laatste sessie is een week verschoven door
  afwezigheid van de lesgeefster. Alle ingeschrevenen worden nog persoonlijk ver-
  wittigd.
- gewestelijke GOSA herfstontmoeting, vrijdagnamiddag 27 september (zie vorige
  gewestkrant)
- sneukelwandeltocht, zondag 6 oktober (Petegem kermis)
- provinciale GOSA-herfstontmoeting, dinsdag 22 oktober, (zie gewestkrant)
- zondag 27 oktober: Fair Trade Ontbijt, Leiepoort Sint-Hendrik
- donderdag 31 oktober: spelnamiddag in Ter Wilgen
- zondag 10 november: tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen (Ter Wilgen)

Meer informatie verder 
in deze ledenbrief 
of op onze website: 
petegemaandeleie@gezinsbond.be 
of via facebook: 
www.facebook.com/gezinsbondpetegem.



Sneukelwandeltocht 
Gezinsbond Petegem aan de Leie
zondag 6 oktober 2019
Sneukelwandeltocht van ongeveer 6 km, met vertrek en aankomst 
aan de feesttent van Petegem kermis (marktplein Oostkouter). 
Vertrek tussen 14 en 15 uur.
Onderweg zijn er drie stops voorzien met hapjes en drankjes.
Op het eindpunt broodje met barbequeworst.
Mogelijkheid tot gratis deelname aan een fotozoektocht met kans op 
mooie prijzen. 
Voor elk kind is er een attentie voorzien.

    Prijs deelname: 
    volwassenen 6 € p.p.
    kinderen (–12 jaar): 5 € p.p.
    niet-leden volwassenen 9 € p.p.
    niet-leden kinderen (–12 jaar): 8 € p.p.

    Inschrijven tot 30 september via het   
    secretariaat (Kouterlosstraat 69) of   
    via email: info@careel.be.
    Gelieve lidnummer en aantal deelnemers
    te vermelden.
    Betalingen: BE60 8802 1382 9170.
    website: 
    petegemaandeleie@gezinsbond.be
    www.facebook.com/gezinsbondpetegem

Wij steunen deze actie.
Er zullen gadgets verkrijgbaar zijn.



zondag 27 oktober 2019 

We verwachten u voor een (h)eerlijk ontbijt
met wereldwinkelproducten in Leiepoort, Campus Sint-Hendrik 

(Guido Gezellelaan 105 Deinze) tussen 8 en 10 uur

De opbrengst gaat dit jaar naar het project Escuela de Musica Paco Cutumay
Het gaat om een muziekschool, kunst- en cultuurcentrum in de provincie Morazan in 

EL SALVADOR. Voornaamste doel is om jongeren in deze door geweld verscheurde regio een
zinvolle vrijetijdsbesteding te geven en ze zo uit de handen van jeugd- en drugsbendes te houden.

Individuele kaart volw.: 9 euro 
Kinderen 6-12 jaar: 5 euro
Kinderen -6 j.: gratis
Kaarten te verkrijgen bij de Gezinsbond 
Petegem
(secretariaat: Kouterlosstraat 69, 9800 Deinze/Petegem)

of in de Oxfam Wereldwinkel van Deinze, Ghesquièrestraat 31
(open: woensd. 8.30-12.30, 14-17 / dond. 16-18 u / vrijd. 14-18 u. / zaterd. 9.30-12, 14-16 u)

of bij Carmen De Vos (carmen.de.vos1@gmail.com) 

FAIR TRADE
ONTBIJT

&
Afdeling

PETEGEMDEINZE



    Tweedehandsbeurs van
    baby- & kinderartikelen
    zondag 10 november 2019
    verkoop van 10 tot 13 uur
    zaal Ter Wilgen, Poelstraat 70

Tafelverkoop van alle kinderartikelen tot leeftijd van 12 jaar
(speelgoed, kinderboeken, verzorgingsmateriaal, kledij, fietsjes, buggy’s...)

TOEGANG GRATIS
Drank en croque monsieurs verkrijgbaar.

Verkopers van onze afdeling kunnen nu reeds inschrijven via 
geert.vanderbeken1@telenet.be.

Gezien de beschikbare plaatsen beperkt zijn, 
ontvang je na inschrijving een email met meer info.

Tafels van 3 meter: € 5 / tafels van 6 meter: € 10.
Niet-leden gezinsbond betalen het dubbele.

donderdagnamiddag 31 oktober (herfstvakantie):
spelnamiddag voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Kom samen met vriendjes 
spelen met duplo, met
grote bouwblokken, laat
een glittertattoe zetten... of 
kom kijken wat er te beleven 
valt.
Zaal Ter Wilgen, Poelstraat 
70 van 14 tot 16 uur.
Graag op voorhand je
deelname bevestigen
op info@careel.be.
Deelnameprijs: 
leden: 4 €/kind.
niet-leden: 6 €/kind


