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Beste leden,
we begonnen het jaar met onze intussen traditioneel nieuwjaarsontbijt 
met 80 deelnemers, zowel de reeks knuffelturnen als watergewenning wa-
ren volzet en het muziekteater boeide meer dan 70 kinderen, vergezeld 
door 40 (groot)ouders. Op het moment dat we deze inleiding schrijven, 
vernemen we dat het nationale gezinsfestival (22 maart in Deinze) niet zal 
doorgaan wegens het Corona-virus. 
Het paasfeest heeft dit jaar een andere inhoud gekregen. Plaats van af-
spraak is nu het Brielpaviljoen (aan de ingang van de Brielmeersen, langs 
de Leie). Zie verder in deze ledenbrief.
Op dezelfde plaats is er begin mei een workshop, waarbij de kinderen 
voor moederdag, samen met moeder, een kadootje maken. Zie verderop 
voor meer info.
De komende activiteiten zijn onder voorbehoud van afgelasting door 
het Corona-virus. Raadpleeg onze website.



Paasfeest
zaterdagnamiddag 11 april, 14 uur
Brielpaviljoen Deinze

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij kinderen (vanaf 
2,5 tot 10 jaar),  ouders en/of grootouders uit naar 
dit samenzijn. We knutselen eerst samen een mand-
je in foam. Daarna, afhankelijk van het weer, eten we 
een stukje taart en zoeken, in leeftijdsgroepjes de 
paaseitjes, in aanwezigheid van de paashaas.

De prijs voor deelname bedraagt 5 €/kind voor leden, 8 € voor niet-leden; 
daarvoor ontvangen de kinderen een mandje, een drankje, een stuk taart 
en een zakje met paaseitjes. De ouders of grootouders kunnen tegen de-
mocratische prijzen ook een stukje taart en drank aankopen. 
Ook voorzien we een tombola met een grote chocoladen paashaas.
Inschrijven zo vlug mogelijk en ten laatste tegen 3 april via de website 
(petegemaandeleie.gezinsbond.be). Vermeld de naam en leeftijd van de 
kinderen en hoeveel personen meekomen.

    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.

AFGELAST

WEGENS CORONA-VIRUS
nagekomen
bericht:



workshop
voor moeder en kind

zondag 3 mei
10 uur
Brielpaviljoen Deinze

Samen met je kind een kadootje maken voor moederdag.
We maken, onder begeleiding van een deskundige, shampoo/douchegel 
en een lippenbalsem.
En ter afsluiting bieden we iedereen een lekkere mocktail aan.
Deelnameprijs: 6 €/kind voor leden; 10 € voor niet-leden.
Inschrijven via de website (petegemaandeleie.gezinsbond.be) met ver-
melding van naam en leeftijd van kind en naam van moeder.

Wandeldriedaagse
wandeltocht met veel natuur, animatie, muziek en gratis versnapering on-
derweg. speciaal voor kinderen -12 jaar en personen met een beperking. 
medaille voor degene die 3 dagen wandelt.
Wanneer di 26 mei 2020 van 16.30 tot 20 uur 
      wo 27 mei 2020 van 13.30 tot 18 uur 
      do 28 mei 2020 van 16.30 tot 20 uur 
Basistarief: 1,50 €; wandelkaart 3 dagen: 3,00 €
Waar  Brielpaviljoen, Lucien Matthyslaan, 9800 Deinze
Contact secretariaat@wnd140.be
Organisatie Wandelclub Natuurvrienden Deinze
De gezinsbond ondersteunt deze activiteit.



dubbele korting weekend 2020:
8 - 9 - 10 mei


