
Beste leden,

als alles verder goed verloopt, komt stilaan het gewone leven terug op 
gang na deze zeer speciale Corona-periode. Dit is de derde ledenbrief van 
dit jaar, maar velen zullen de tweede ledenbrief niet gezien hebben, want 
die was gedrukt en zou verspreid worden in de tweede helft van maart; 
maar door de lock-down is die enkel op onze website verschenen. Ook de 
gewestkrant zou dan verdeeld worden. Alle daarin aangekondigde aktivi-
teiten zijn echter allemaal afgelast...

Gelukkig hebben we toch een groot aantal gezinnen kunnen bereiken via 
email, facebook- en persberichten om deel te nemen aan onze paaschal-
lenge en onze moederdagactie. Daarom een oproep: bezorg ons uw 
emailadres zodat we vlugger kunnen melden indien in laatste instantie iets 
wordt afgelast of gewijzigd. U kan dit best door u aan te melden op: mijn.
gezinsbond.be. Zo kan u daar ook uw spaartegoed opvolgen en kan u er 
ook terecht om een babysit aan te vragen. Ook deze dienstverlening komt 
terug op gang.

De geplande activiteiten workshop voor moederdag en voor vaderdag 
werden naar volgend jaar verschoven.

Tijdens de maanden juli en augustus, komen we terug alle donderdag-
avonden samen, om 20 uur op de petanque-velden in de Berkenlaan, om 
samen gezellig een partijtje petanque te spelen, behalve bij slechte weers-
omstandigheden.

In deze ledenbrief vindt u de aankondiging van een sneukel-wandelzoek-
tocht op zondag 6 september in onze gemeente; vanaf 3 juli tot 30 sep-
tember kan u ook deelnemen aan de jaarlijks nationaal ingerichte wandel- 
& fietszoektocht, ditmaal rond Sint-Truiden.
Hou het veilig en gezond, zorg goed voor uzelf en uw naasten/geliefden.
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Sneukelwandeltocht 
Gezinsbond Petegem aan de Leie
zondag 6 september 2020
Sneukelwandeltocht van ongeveer 7 km, met vertrek aan het volks-
tuinpark, Gaversesteenweg 242 (naast voetbalplein van Sparta Pete-
gem), tussen 14 en 15 uur. Aankomst: zaal Ter Wilgen, Poelstraat 70.
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.
Er is transport voorzien op het einde vanuit Ter Wilgen terug naar het 
volkstuinpark voor diegene die dit wensen. 

    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 augustus via het   
    secretariaat (Kouterlosstraat 69) of   
    via email: info@careel.be.
    Gelieve lidnummer en aantal deelnemers
    te vermelden, alsook een GSM-nummer.
    
    Betalingen: BE60 8802 1382 9170.
    website: 
    petegemaandeleie@gezinsbond.be
    www.facebook.com/gezinsbondpetegem

Deze aktiviteit is uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen in 
onze stad.



ZOMERZOEKTOCHTEN
elke dag van 3 juli t.e.m. 30 september 2020

• Wandelzoektocht
• Fietszoektocht 
• Kinderzoektocht
• Geocaching
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Sint-Truiden gezien?
Sint-Truiden gevonden!

Hoe deelnemen?

www.gezinssportvlaanderen.be

Deelnemen kan elke dag vanaf vrijdag 3 juli t.e.m. woensdag 30 september 2020.

Startplaats: 
Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt, 3800 Sint-Truiden
ma-za: vanaf 9.00u - 17.00u,  
zon- en feestdagen: 10.00u - 17.00u 
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• € 10,00/zoektochtenpakket voor leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen.
• € 15,00/ zoektochtenpakket voor niet-leden.
• Korting via het Fonds Vrijetijdsparticipatie
• Gratis voor ‘Op Weg’-leden
Je ontvangt naast het zoektochtenpakket voor  
de wandel- en fietszoektocht en geocaching,  
een stadsplannetje, de kinderzoektocht  
(1 exemplaar/kind) en kortingsbonnen voor de  
bezienswaardigheden. 

Wie zoekt, die wint!
• Cadeaubonnen voor zomer- en 

wintervakanties, weekendarran-
gementen, fietsen van het merk 
Minerva, boeken en andere mooie 
naturaprijzen. Apart prijzenpakket 
voorzien voor de kinderzoektocht 
(cadeaubonnen voor vakanties, 
kinderfietsen, gezelschapsspellen, 
naturaprijzen).

• Superprijs: voor deelnemers die 
deelnemen aan de wandel- en 
fietszoektocht en geocaching!

Info?     
Gezinssport Vlaanderen vzw
Troonstraat 125, 1050 Brussel
T 02/507 88 22
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

Als ‘Op Weg’-lid geniet je van een  
24 u. op 24 u. verzekering in heel  
Europa voor wandelen, joggen,  
lopen, fietsen, zwemmen en  
fitnessen. Sluit je nu aan op:  
www.gezinssportvlaanderen.be/
lidmaatschap/individueel

www.facebook.com/Gezinssportvlaanderen

#Gezinssportvlaanderen
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Nieuwe reeksen watergewenning en knuffelturnen.

Wegens de lock-down zijn de voorjaarsreeksen watergewenning en knuf-
felturnen voortijdig stopgezet. Daarom is besloten om de najaarsreeksen 
voor te behouden voor wie reeds ingeschreven was voor die reeksen.
Uiteraard volgen we de richtlijnen van hogerhand en is alles onder voor-
behoud.



Dat ook heel wat lokale handelaars moeilijke tijden meemaken weet in-
tussen iedereen. Daarom vragen wij om hen te steunen door lokaal aan 
te kopen en intussen toch ook korting bijeen te sparen op uw lidkaart.

Gezinsvriendelijke handelaars in Petegem zijn (alfabetisch):
Bike Corner,     Oudenaardsesteenweg 1
Blue Globe Sports,    Gentsesteenweg 166
Boetiek Tompoes,    Tolpoortstraat 147
Colora,     Gentsesteenweg 41/1
De Speelvogel,    Gaversesteenweg 81
Kids Adventure,    Bisschopstraat 6
Optiek Lammerant,    Gaversesteenweg 44
Optiek Oclusive,    Kortrijkstraat 33
Schoenen Heleu,    Kortrijkstraat 26
Torck Decor,     Kortrijkstraat 32

en in Deinze:
Dienstencheques Daoust,   Tolpoortstraat 101/2
Dominique,     Tolpoortstraat 47
Ideal,      Markt 94
Mac,      Markt 108
Martieline,     Tolpoortstraat 58 A
Nancy Store dames,    Tolpoortstraat 52
Nancy Store heren,    Markt 37 
Schoenen Spazio,    Tolpoortstraat 62
Tavernier optiek en schoenen,  Markt 126


