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Beste leden,
bij deze eerste ledenbrief van dit jaar horen uiteraard nieuwjaarswensen
voor al onze leden en hun gezin: een boeiend, vrede- en vreugdevol 2020.
Wij hopen u dit jaar ook te kunnen ontmoeten op de activiteiten die we
met onze bestuursploeg inrichten.
Heeft u zelf ideeën voor activiteiten of wenst u graag mee te werken met
onze afdeling, laat dit gerust weten. Alle hulp, klein of groot, is welkom...
Ons voorlopig jaarprogramma kunt u hierbij vinden, dit kan in de loop
van het jaar nog uitgebreid worden. U kunt op onze afdelingswebsite ook
steeds naast de aangekondigde activiteiten ook de ledenbrieven terugvinden (website: petegemaandeleie.gezinsbond.be) of volg ons op onze
facebookpagina: www.facebook.com/gezinsbondpetegem.
Dank aan alle leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor 2020 tijdig betaalden. Diegenen die dat tot nu toe nog niet deden, ontvangen hierbij
de laatste ledenbrief. Graag doen we nog een oproep om toch lid te
blijven, zodat u kan blijven genieten van de voordelen en we u het bonnenboekje 2020 kunnen bezorgen.
In deze ledenbrief verdere info over de nieuwe reeksen knuffelturnen en
watergewenning, een muzikale teatervoorstelling, onze voorjaarstweedehandsbeurs en reeds zin in de zomervakantie ?

Nieuwe reeks knuffelturnen
vijf zondagen:
16 en 23
februari
1, 8 en 15
maart
peuters (van
1,5 tot 2,5 j.)
9.30-10.15 u
kleuters (van
2,5 tot 4 jaar)
10.30-11.30 u
Vooraf inschrijven noodzakelijk. Alle info: info@careel.be.
Prijs voor leden: 40 euro; niet-leden: 50 euro.

Nieuwe reeks watergewenning voor baby’s

(van 6 maanden tot 24 maanden)

De reeks bevat 5 zaterdagvoormiddagen: 29 februari, 7, 14, 21 en 28
maart 2020 en gaan door in De Ceder, Parijsestraat te Deinze/Astene.
De reeksen worden begeleid door een kinesiste.
Informatie en inschrijvingen bij: Bea Myny-De Graeve: 09/386.31.47 of
via email: mydegraeve@hotmail.com
Prijs voor leden: 40 euro; niet-leden: 50 euro.

Dinsdag 25 februari 2020, 14.30 uur (tijdens krokusverlof)
Liedjesteater (familie-voorstelling, kinderen van 4 tot 11 jaar)

“Het geheim van de vuurtoren”
zaal Ter Leie, Nieuwstraat 24 te Astene

Een heuse vuurtoren, livemuziek en interactie van de bovenste plank.
Wie springt mee in ons avontuur? Golvend meezingen, stralend meedansen. Ahoi! Willi de vuurtorenwachter speelt accordeon op de rotsen voor
zijn vuurtoren. Helaas altijd alleen. Aan de andere kant van het eiland
zit Ireen liedjes te zingen op het strand. Op een keer hoort Willi in de
verte vioolklanken en gaat op zoek. Hij vindt Ireen Sireen. En wat blijkt?
Samen spelen en zingen is veel leuker. “Schipper mag ik overvaren”
brengt ook kinderen naar het eiland. Wanneer ze samen het geheim van
de vuurtoren ontdekken is het hek van de dam. Liedjes a volonté.
Een samenwerking tussen de Gezinsbondafdelingen Astene en Petegem.
Toegangskaarten kunnen aangevraagd worden via email: info@careel.be
en betalingen op rek. nr BE60 8802 1382 9170 van onze afdeling.
Prijs: 5 € voor leden, niet-leden betalen 7 €; begeleidende ouders gratis.
Deuren open vanaf 14 uur. Voorstelling begint stipt om 14.30 uur.
Einde van de voorstelling: 15.45 uur.

Tweedehandsbeurs van
				baby- & kinderartikelen
				zondag 29 maart 2020
				verkoop van 9.30 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.

Zin in zomer? Ontdek onze actieve vakantieformules!
Heb je ook al zoveel zin in de zomer? Bekijk dan snel het nieuwe zomeraanbod
van Gezinssport Vlaanderen. Het gevarieerd vakantieaanbod staat immers weer
synoniem voor ontdekken, beleven en actief bezig zijn. Ontdek onze actieve vakantieformules voor gezinnen in het buitenland. Maak kennis met ons exclusief
aanbod voor eenoudergezinnen. Geniet met je kleinkinderen aan zee of in de
Limburgse bossen. Fiets en wandel mee op onze fijne bestemmingen in binnenen buitenland. Voldoende inspiratie dus om een actieve vakantie te plannen.
Actieve vakantieformules voor:
• Gezinnen
• Eenoudergezinnen
• Grootouders & kleinkinderen
• 50-plussers
Mooie voordelen & kortingen voor leden Gezinsbond!
- 40 euro voordeel pp. bij reservatie binnenlandse vakantie
- 25 euro/pp. vroegboekkorting (reservatie voor 01/04)
- 30 euro vanaf het 2de kind en volgende (bij reservatie buitenlandse vakantie)

Vraag onze gratis zomerbrochure vandaag nog aan!
Gezinssport Vlaanderen vzw, sportdienst Gezinsbond, tel. 02 507 88 22
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
www.gezinssportvlaanderen.be

