
zondag 26 januari, 9.00-11.00
uitgebreid ontbijt in “Kids adventure”

voorstelling jaarprogramma

 zondagen 16, 23 februari, 1, 8 en 15 maart 2020
 1,5 tot 2,5 j.: 9.30 tot 10.15 en 2,5 tot 4 j.: 10.30 tot 11.15 

Afdeling 
Petegem aan de Leie
jaarprogramma 2020 

een reeks van 5
zondagvoormiddagen

in basisschool
Driessprong

  watergewenning voor baby’s
 een lessenreeks van 5 zaterdagvoormiddagen:
  29 febr., 7, 14, 21 en 28 maart 2020
  in zwembad van De Ceder  
   voor baby’s van min. 6 tot 
 max. 24 maanden
   info: mydegraeve@hotmail.com

een lessenreeks van 5 zaterdagvoormiddagen:
29 febr., 7, 14, 21 en 28 maart 2020

  vrijdag 20 maart, Guldenpoort Machelen, 13.30u 
  GOSA Voorjaarskriebels
  voordracht “Kanker voorkomen door voeding”
   + optreden de Bafrano’s

  vrijdag 15 mei, Fiertelhof, Zulte 
  Gewestelĳ ke GOSA-lente-ontmoeting
  voordracht Dirk Musschoot “Sweethearts”
  en optreden van Bert Ostijn “Tralalie”

  zondag 5 april, 10 u., zaal Begionia, De Pinte 
  Provinciale GOSA-lente-ontmoeting
  optreden Wim Claeys met “Gentse liedjes”
   lunch, koffi e 

 dinsdag 25 februari, 14.30 u
 zaal Ter Leie, Astene            i.s.m. afd. Astene 
 ‘Het geheim van de vuurtoren’
 muzikaal kinderteater
 Kip van Troje
 toegang: 
 leden 5 € / niet-leden 7 €
 begeleidende ouder gratis 
 kom op tijd !

 DUBBELE KORTING WEEKEND
8 - 9 - 10 MEI - spaar mee en win 

Tweedehandsbeurs van
baby- & kinderartikelen

           zondag 29 maart 
             zaal Ter Wilgen

 zondag 7 juni, namiddag, Brielpaviljoen
  WORKSHOP VADER/KIND
  Wil je leren vuurmaken zonder lucifer
  of aansteker ?
  

Meer info later in ledenbrief. (o.v.)

  Wandel3Daagse Deinze
dinsdag 26, woensdag 27, d� d� dag 28 mei

F I E T S B I B L I O T H E E K
elke 1ste woensdag van 17 tot 19 uur
elke 3de zaterdag van 10 tot 12 uur
in de kelder van stadhuis Deinze

Deze kalender kan in de loop van het jaar nog
uitgebreid worden. Volg ons op onze website:

petegemaandeleie.gezinsbond.be

 Gezinsfestival
 “kinderen aan zet”
 Leieteater Deinze
 workshops, theater,
 muziek, bewegen, ...

 zondag 22 maart 

  paaszaterdagnamiddag 11 april
  Brielpaviljoen Deinze
  PAASACTIVITEIT
  meer info later in ledenbrief

       zondag 3 mei, voormiddag, 
     Brielpaviljoen
       WORKSHOP MOEDER/KIND
       We maken samen shampoo/douchegel,
      handcrème, lippenbalsem of badzout...
      Meer info in latere ledenbrief.



deze kalender kan nog uitgebreid worden in 
de loop van het jaar. de leden ontvangen 
bijkomende info via de ledenbrief. ook op 
onze website: 
petegemaandeleie.gezinsbond.be of via: 
www.facebook.com/gezinsbondpetegem.  
secretariaat Gezinsbond Petegem:
Kouterlosstraat 69, ✆ 09/386.52.56
email: info@careel.be
rekeningnummer: BE60 8802 1382 9170
ledensecretariaat: kathleenvc@telenet.be
voorzitter: geert.vanderbeken1@telenet.be

Gewestelijke herfstontmoeting
GOSA in het Fiertelhof, Zulte
vrijdagnamiddag 27 september

Provinciale herfstontmoeting
GOSA, dinsdag 22 oktober
zaal Mantovani, Oudenaarde

Fair Trade Ontbijt
i.s.m. Oxfam Wereldwinkel

zondag 25 oktober 2020

verminderings-
kaarten NMBS, 
lijnkaarten,
bioscooptickets met
korting op de lidkaart
waarmee je spaart

Carine Baele-Danneels, 
Herfstlaan 46 - info: c.danneels@telenet.be

KINDEROPPASDIENST
enkel voor leden
digitaal aanvragen via
www.kinderoppasdienst.be

Gewestelijke sportnamiddag
zondag 15 november Palaestra

                          De Sint aan huis
             woensdag 2, vrijdag 4 en zaterdag 5 december

   zondag-
    namiddag
   6 september
   SNEUKEL
    WANDEL
   TOCHT
   start- en eindpunt: 
      zaal Ter Wilgen

      

Tweedehandsbeurs van
baby- & kinderartikelen

           zondag 8 nov. 
             zaal Ter Wilgen

 

  zaterdag 
  7 november 2020
  17 - 20 uur 
  Ter Wilgen
  met HEIDISCO

Nacht van vleermuis
        zaterdag 29 augustus, 20u30 
      in de Brielmeersen
      i.s.m. Natuurpunt Deinze-Zulte & Gezinsbond

     najaarsreeks
     knuffelturnen

     data nog te
     bepalen

         najaarsreeks
         water-
         gewenning
         data nog te
         bepalen

  zaterdag 28 november
  KOKEN VOOR MANNEN
  Ter Wilgen, 14 uur

  info volgt in ledenbrief

KINDERPARTY

 juli & augustus: elke donderdagavond vanaf 20 uur
 PETANQUE behalve bij slecht weer

2020


