LEDENBRIEF
afdeling Petegem

4/2019

november/december 2019
Beste leden,
het jaar 2019 loopt stilaan ten einde. Hierbĳ onze laatste ledenbrief van
dit jaar...
Dank aan alle leden die hun lidmaatschapsbĳdrage voor volgend jaar
reeds betaalden. Wie nog niet betaalde, durven wĳ vragen niet te wachten tot in de kerstperiode, zodat u zonder onderbreking uw bondsnieuws
kunt blĳven ontvangen.
Hierbĳ nodigen we u uit tot volgende activiteiten:
- zondag 10 november: tweedehandsbeurs, Ter Wilgen van 10 tot 13 uur
- zondag 17 november: gewestelĳke sportnamiddag in Palaestra
- donderdag 21 november: voordracht door Petra De Sutter, Rekkelinge.
In het weekend van 22-23-24 november geven een aantal handelaars in
ons gewest dubele korting. Proﬁteer ervan !
Vergeet ook niet tĳdig in te schrĳven voor het bezoek aan huis van Sinterklaas en Zwarte Piet. (zie verder in deze ledenbrief).
En noteer zeker reeds zondag 26 januari 2020: ontbĳt met voorstelling
van ons jaarprogamma 2020 in Kids Adventure.

SPORTDAG
Gewest Deinze

SPORTHAL PALAESTRA DEINZE
zondag 17 november 2019
van 14u30 tot 17u30

v.u.: Gezinsbond Gewest Deinze,
p/a Kouterlosstraat 69, 9800 DEINZE.

SPORTDAG
Gewest Deinze

SPORTHAL PALAESTRA DEINZE

Beste bondslid,
ouders en grootouders,
Naar goede traditie komen, op vraag van de Gezinsbond Petegem, de Sint
en één van zijn Zwarte Pieten ten huize bij de kinderen van onze gemeente,
die lid zijn van de Gezinsbond en wel op volgende data:
- zondag 1 december 2019 tussen 14 en 18 uur.
- woensdag 4 december 2019 tussen 14 en 19 uur.
- vrijdag 6 december 2019 tussen 17 en 20 uur.
Om organisatorische redenen vragen wij u bij uw aanvraag een tijdstip aan
te duiden; wij zullen proberen dit zo goed mogelijk op te volgen. U begrijpt
echter dat wij de verschillende aanvragen op elkaar moeten afstemmen.
Enkele dagen voor het bezoek van de Sint ontvangen jullie een email met
het vermoedelijke tijdstip.
De bijdrage voor dit bezoekje is vrij, maar we hopen op uw gulheid.
OPGELET:
Aanvragen enkel via onze website: petegemaandeleie.gezinsbond.be
Daar vindt u het aanvraagformulier. Indien alles correct is ingevuld en verzonden, ontvangen jullie een email van gezinsbondpetegem@gmail.com
met de bevestiging van de aanvraag.

De
maakbare
baby

een onbegrensd
verlangen ?
voordracht door
prof. Petra De Sutter

			DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019,
			
aanvang 20.30 uur (deuren open 20.00 uur)
			
De Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1A, DEINZE
Eén op de 6 koppels heeft medische hulp nodig om zwanger te raken.
Gelukkig voor hen maakte de wetenschap al grote sprongen: van IVF,
zaad- en eiceldonatie en draagmoederschap tot baarmoedertransplantatie. Maar daar stopt het niet. Straks kweken we misschien zaad- en eicellen
uit eigen huis. De vruchtbaarheidsrevolutie komt eraan.
Onder de titel ‘De maakbare baby’ schreef spreekster een boek op het
kruispunt tussen wetenschap, ethiek en diepmenselijke kinderwens. Mogelijke behandelingen worden onder de loep genomen. Internationaal
bekende wetenschappers en filosofen wakkeren mee het maatschappelijk
debat aan. Want de vraag blijft: hoe ver gaan we om onze kinderwens te
vervullen?
		
Inschrijven: joost.vermeersch@telenet.be. Aan de deur betaal je 12 €/pp.
Bij vooraf overschrijven (vóór 19 november) 10 €/pp op rekeningnummer
Gezinsbond Deinze: BE18 4427 6851 5165 met vermelding "De maakbare baby - aantal personen”. Leden ontvangen ter plaatse 2 € korting op
lidkaart.

We naderen stilaan het jaareinde. Denk eraan om uw bonnenboekje bij
te hebben bij uw eindejaarsaankopen.
Ook een bioscoopcheque kan een interessant idee zijn (2 euro korting
per ticket) voor een geschenkje van de Sint of bij kerst en nieuwjaar.

Noteer nu reeds in uw
agenda voor 2020:
Ontbĳt in
Kids Adventure
op zondag
26 januari 2020
met voorstelling
jaarprogramma.
Uitnodiging volgt.

