
Beste leden,

dat dit jaar uitzonderlijk verloopt ondervinden we allemaal. Veel geplande 
activiteiten zijn helaas afgelast, sommige uitgesteld naar volgend jaar, in 
de hoop dat volgend jaar normaler kan verlopen.

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 
stilaan terug op gang.

Op 20 september is er terug een reeks knuf-
felturnen gestart, mits de nodige maatrege-
len en beperkt aantal deelnemers. We heb-
ben daarvoor voorrang gegeven aan wie 
ingeschreven was voor de voorjaarsreeks, 
waarvan de laatste sessie wegens de lock-
down niet is kunnen doorgaan.

Ook de tweedehandsbeurs die op 8 novem-
ber zou doorgaan in Ter Wilgen kunnen we 
niet corona-proof organiseren; als alternatief hebben we daarvoor een on-

line-tweedehandsbeurs ingericht. Zie verder 
voor details.

Wat wel kan doorgaan is de kinderfuif op za-
terdag 7 november in Ter Wilgen, mits een 
aantal afspraken (zie verder).

Hou het veilig en gezond, zorg goed voor 
uzelf en uw naasten/geliefden.
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Deze online tweedehandsbeurs vervangt de fysieke tweedehandsbeurs in Ter 
Wilgen van 8 november. Dit initiatief is gratis. Hier de info over hoe dit werkt: je 
zoekt op Facebook de groep genaamd ‘Online tweedehandsbeurs Gezinsbond 
Petegem-aan-de-leie’ op. Je maakt je hiervan lid. Na goedkeuring van je lidmaat-
schapsvraag kun je het volgende:
Je wil verkopen?
Neem een foto van je artikel en plaats dit in één van de vier albums. NIET op het 
berichtenbord. Dit kan van 31 oktober tem 5 november. De verkoop loopt van 6 
tot 8/11 om 16u.
De 4 albums zĳ n: 1) speelgoed (en puzzels, kinderboeken), 2) zwangerschaps en 
baby-spullen, 3) kinderkleding en 4) rollend materiaal (fi etsjes, steps, buggy’s, 
kinderwagens).
Plaats bĳ  elke foto 1) de omschrĳ ving van het artikel + leeftĳ d waarvoor het be-
doeld is 2) staat van het product/eventuele gebreken 3) afhaalplaats waar de 
koper moet zĳ n 4) vraagprĳ s/minimumprĳ s.
Na afl oop op zondag 8 november om 16 uur stopt de verkoop en neem je con-
tact op met de koper. Heb je ondertussen een verkoop gesloten met iemand, 
dan noteer je dit onder de foto 'VERKOCHT'. Nadien spreek je met de koper 
verder af ivm ophaling. Noteer nooit je adres op de Facebookgroep.
Wil je kopen?
Noteer de prĳ s die je wil geven als reactie onder de foto vanaf 6/11. Heb je na 
sluitingstĳ d (8/11 om 16u) de hoogste biedprĳ s? Dan neemt de verkoper verder 
contact met je op. De verkoper beslist of hĳ /zĳ  aan die prĳ s wil verkopen. Je rea-
geert niet via Messenger! Enkel onder de foto!
 

kinderfuif zaterdag 7 november, 17 tot 19 uur
met HEIDI’S KINDERDISCO: dansen en spelen op kindermaat (voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar). 
Toegang: 5 €/kind voor leden / niet-leden: 7 €.
Corona-maatregelen: ouders komen kinderen af-
zetten en terughalen aan de deur, bediening met 
mondmaskers, partybox per kind met drankje en 
versnapering. Vooraf inschrĳ ven: info@careel.be.



Nieuwe reeksen watergewenning.
Wegens de lock-down is ook de voorjaars-
reeks watergewenning voortijdig stopge-
zet. Daarom is besloten om de najaars-
reeks voor te behouden voor wie reeds 
ingeschreven was voor die reeks. 
We kunnen echter omwille van beperkt 
aantal zwemmers per keer (6 duo’s) in het 
zwembad van De Ceder dit niet meer op zaterdagvoormiddag laten doorgaan. 
Nieuwe afspraak is nu: maandagavond om 17 uur en om 17.30 uur, vanaf 12 ok-
tober. Nieuwe inschrijvingen kunnen helaas niet meer.

JAARPROGRAMMA 2021.
Dat het voor het bestuur moeilĳ k is om een jaarprogramma voor 2021 
op te maken zult u begrĳ pen. Niettemin leggen we toch reeds een aantal 
zaken vast:
tĳ dens het Krokusverlof is er een kinderteatervoorstelling, in samenwer-
king met de afdeling Astene van kinderteater Acaboe uit Kruisem met een 
stuk, gebaseerd op de boeken van Marc De Bel: tien kleine boeboeks;
op donderdag 18 februari 2021 in zaal Ter Leie, Nieuwstraat 24, Astene.
Voor ons nieuwjaarsontbĳ t zoeken we ook naar een andere manier om 
jullie een ontbĳ t aan te bieden (afhaal of aan huis levering).
De paasactiviteit, de workshop voor moederdag en vaderdag, worden 
hernomen zoals vorig jaar voorzien was.

Omdat ook de Sint dit jaar geen huisbezoeken 
zal kunnen afl eggen, proberen we via videocalls 
chatbezoekjes te regelen. De afspraken zullen via 
onze website kunnen gebeuren.

Vernieuwing kortingskaarten groot gezin NMBS
Dit jaar moeten ook de 5-jaarlĳ kse kortingskaarten hernieuwd worden. 

Daarvoor is er een zitdag voorzien: zaterdag 21 november 2020,
tussen 14 en 18 uur, ten huize van Carine Danneels, Herfstlaan 46.

OOK AFGELAST DIT NAJAAR wegens CORONA:
Faire-trade ontbijt i.s.m. Oxfam Wereldwinkel op zondag 25 oktober
Gewestelijke sportnamiddag op zondag 15 november
en Koken voor mannen op zaterdag 15 november.
We hopen dit volgend jaar terug te kunnen organiseren.



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


