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Ver. uitg.: Jo Careel, gewestsecretaris, Kouterlosstraat 69, 9800 Deinze

GOSA - VOORJAARSKRIEBELS

vrijdag 15 maart 2019, zaal “Guldepoort“ Dorpsstraat 46 te 9870 te Machelen.
PROGRAMMA:
13.30u Onthaal met koffie en gebak.
14.00u Voordracht “Vitaminen, mineralen en sporenelementen“ door Eric De Maertelaire.
In deze voordracht wordt de werking van de verschillende vitaminen en sporenelementen in
ons lichaam besproken. Wat zijn dit en waarom zijn ze nodig? Hoeveel heeft ons lichaam dagelijks nodig? Is er voldoende toevoer via de voeding of kunnen er tekorten ontstaan? Hoe
stelt men een tekort vast? Kan men ook overdoseren? Is het toedienen van supplementen
wel zinvol en voor wie en wanneer? Is het juist dat er een chronisch tekort is aan jodium in
de voeding? Is het juist dat spinazie rijk is aan ijzer? Hebben haaruitval en ongezonde nagels
iets te maken met vitaminen of sporenelementen? Wat is het effect van een vegetarische
voeding op de vitaminen- en sporenelementenstatus van ons lichaam? Op deze en een
ganse reeks andere vragen zal een duidelijk antwoord worden verstrekt.

15.15u Pauze
15.45u Optreden Chris en Chrisshow
Chris & Chris zijn twee gewone jongens die geboren en getogen zijn in het landelijke
Broechem. Zij houden ervan de mensen te amuseren en te doen lachen, want ze zeggen steeds "LACHEN IS GEZOND"
Hun optredens bestaan hoofdzakelijk uit sketches en het ten tonele voeren van typetjes afgewisseld met tof gezongen medleys en liedjes. Dit alles wordt in een show
gegoten van 2 x 45 minuten met korte tussenpauze.

17.30u Avondmaal: broodmaaltijd met beleg, koffie of thee.
Info en inschrijving:
Bij de Gewestelijke GOSA secretaris Lieve Mestdag, Tel. 09 / 384.33.88 of via mail: g.mestdag@skynet.be
Gelieve in te schrijven en te betalen vóór vrijdag 8 maart AUB. (verplichte inschrijving wegens avondmaal !!!)
Deelnameprijs:
- Bij overschrijving op rekening BE61 9730 7452 3417 van Gezinsbond Gewest Deinze GOSA: 10 €.
Mededeling: Kriebels, naam deelnemers, afdeling, telefoonnummer.
- Bij betaling ter plaatse aan de ingang: 10.5 € (verplicht in te schrijven op voorhand bij Lieve AUB)
Deze prijs is inclusief koffie met gebak en broodmaaltijd met beleg !!!.

GOSA Gewestelĳke Lenteontmoeting op 17 mei 2019:

Reserveer nu reeds de datum van 17 mei in je agenda voor de Gewestelijke Lenteontmoeting in Fiertelhof
Zulte, met een voordracht over gezonde voeding en een optreden van showduo Kevin en Romina.
Ook reeds te noteren:
Dinsdag 21 mei 2019 om 20 uur: Lezing door Mevr. Sabine de Vos “Het K boek; krachtig vóór,
tijdens en na kanker“ in het Ontmoetingscentrum Polderbos in De Pinte.
WĲZIGING TARIEVEN GO-PASS, RAILPASS, KEYCARD.

Vanaf 1 februari 2019 wijzigt de NMBS het tarief als volgt:
Go Pass (alleen voor jongeren beneden 26 jaar): € 53 (korting: 2,65)
Rail Pass 2de klas:
€ 83 (korting: 4,15)
Rail Pass 1ste klas:
€ 128 (korting: 6,40)
Key Card (korte afstanden, bv. tot Gent, Tielt):
€ 24 (korting: 1,20)
Al deze passen omvatten 10 enkele ritten. Korting blijft 5 %.

WĲZIGING TARIEF BIOSCOOPCHEQUES

Vanaf 1 februari ‘19 ook verhoging voor bioscooptickets:
11,30 € (korting: 2 €).

TARIEVEN LĲNKAART EN GSM-KAARTEN
Blijven ongewijzigd. Lijnkaart 16 € (korting: 1,60 €)
GSM-kaarten: 15 € (korting: 0,60 €)

Provinciale GOSA Lenteontmoeting
“BELGIË SCHEEF BEKEKEN... een schalkse kijk op dit koninkrijk”
‘Karel Declercq legt de ziel van dit land bloot. Hij
houdt van dit land en z'n leiders, maar houdt ook
een spiegel voor. Spitse comedy over de actualiteit
met sterke jokes, treffende imitaties en prachtige
muzikale parodieën. Een aanstekelijk lachspektakel.’
Om ook onze Jong GOSA leden de kans te geven
om aan onze Lenteontmoeting deel te nemen
hebben we deze gepland op

Zondag 31 maart 2019 om 10 uur.
Domein Begonia,
Pintestraat 29, 9840 De Pinte.
Na het optreden van cabaretiër Karel Declercq houden we een receptie gevolgd door lunch bestaande uit
volgend menu:
- Kalkoenfilet met archiducsaus, slaatje en kroketjes. Keuze uit water, witte of rode wijn.
			
- Koffie met gebakje.
Na het middagmaal kan je mogelijks op eigen initiatief een wandeling maken in het parkbos van de Pinte. Een
plannetje is ter plaatse in Begonia te bekomen.
Deelnameprijs receptie en lunch inbegrepen: 35 € per persoon.
Info en inschrijving: De Vogelaere Eric, eric.de.vogelaere@skynet.be of 09/282.77.75.
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 20 maart 2019 en naam, voornaam, afdeling van alle ingeschreven
personen mee te delen.
Betaling: Gelieve het bedrag van 35 € per persoon over te schrijven vóór woensdag 20 maart op het rekeningnummer BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gewest Deinze met vermelding Begonia, naam, lidnummer,
afdeling.
Aandacht: Het aantal plaatsen is beperkt !!! Gelieve dus snel in te schrijven !!!
GOSA OOST VLAANDEREN

Grootoudersvakantie 2019 in Reigersnest (St Idesbald)
van maandag 24 juni t.e.m. maandag 1 juli 2019.
Beste grootouder(s),
Ook in 2019 bieden jullie we jullie de kans om deel te nemen aan
onze georganiseerde grootouders-vakantie in Reigersnest in St
Idesbald - Koksijde. We zorgen weer voor een aangepast en uitgebreid activiteitenaanbod, waaraan je vrijblijvend kan deelnemen.
• Vervoer: De deelnemers aan deze vakantieweek zorgen voor
EIGEN VERVOER, maar er is ook de mogelijkheid om gebruik te
maken van de treinverbinding tussen Gent Dampoort en De Panne, die ook stopt in Gent Sint-Pieters, De Pinte en Deinze. In het
station van De Panne komen wij jullie valiezen ophalen en nemen
jullie zelf de tram naar Sint-Idesbald.
• Fietsenstalling: Voor wie de fiets meebrengt is er een afgesloten
fietsenstalling binnenshuis.
• Aankomst: De kamers zijn ter beschikking vanaf 16.00 uur. Bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Gratis welkomstdrankje. ’s Avonds is er nog een warme maaltijd.
• Verblijfskost: De verblijfskost bevat naast de pensionprijs ook de
verplichte annulatieverzekering.
Tijdens het verblijf ben je ook gratis verzekerd tegen ongevallen.
Verblijfskost per persoon: € 424 op basis van minimum 2 personen per kamer. Verblijfskost in éénpersoonskamer: € 514.
Gezinsbondleden ontvangen per persoon op hun ‘online portemonnee’ een spaarkorting van 5% op de pensionprijs.
LIDKAART 2019 NIET VERGETEN!

• Maaltijden: Verblijf in volpension: ontbijt, middagmaal, avondmaal. De warme maaltijd is ’s avonds. Niet genomen maaltijden
worden NIET terugbetaald. Dieetmaaltijden zijn mogelijk (vermelden bij de inschrijving).
• Er is ook de mogelijkheid tot het huren van een
koelkast en/of TV voor op
de kamer: te vermelden
bij de inschrijving!
Te betalen ter plaatse.
• Gratis WIFI in de bar.
• Info en inschrijving:
Dhr. Hugo Depaepe, Kortrijksesteenweg 1117, 9051 Sint-DenijsWestrem, (tel. 09/220.01.70, mail: hugo.depaepe@gezinsbond-ovl.be
Wil je je graag aanmelden voor deelname, informeer dan eerst of
er nog plaats is AUB.
Je kan inschrijven vanaf heden tot ten laatste 31 maart 2019. Je
kan aan Hugo vragen om het informatieformulier naar je door te
sturen.
Vóór 31 maart 2019 betaal je per deelnemer een voorschot van €
150 op rekeningnummer BE98 0017 4695 0293 van Gezinsbond
GOSA Oost-Vlaanderen met vermelding: voorschot Reigernest.
Door betaling van het voorschot ben je definitief ingeschreven.
Vóór 31 mei 2019 betaal je op hetzelfde rekeningnummer het saldo van jouw verblijf. Er wordt je hiervoor GEEN herinnering meer
toegestuurd. Eind mei bezorgen wij aan de ingeschrevenen meer
informatie over het totale activiteitenprogramma.

Op 1 januari 2019 wijzigden de tarieven van de Kinderoppasdienst. Als sociale organisatie blijven we gaan
voor een tarief dat zowel voor de gezinnen als voor de oppassers aanvaardbaar is.
	
		
Uurtarief 		
€ 5,00		
Overnachting		
€ 25,00
		
Minimumtarief 	€ 10,00		
Verzekering/credit € 2,00

VERNIEUWDE LIJST VAN KINDEROPPASDIENST-COÖRDINATOREN
ASTENE

KRISTIEN CORIJN, Breeschoot 24
0479/64 62 32
HILDE BRAEKELEIRS, Marie Stevensstraat 28
09/386 48 85
DEINZE
ANNEMARIE POLLET, Ten Bosse 5
09/386 31 81
annemie_pollet@hotmail.com
0470/043 852
GOTTEM
LINDA VEYS, Donkerstraat 25
0485/179 941
lindaveysgottem@gmail.com
GRAMMENE
DORINE OPPEEL - VAN MEENEN, Pannestraat 15, 9870 Zulte 051/63 55 59
dorine61@hotmail.com
KRUISHOUTEM IVO DE DECKER
0499/42.62.74
& NOKERE
kodkruishoutem@yahoo.com
& WANNEGEM
LEERNES:
THUSHARI LIBERT, kinderoppasleerne@icloud.com
Aanvragen via:
MACHELEN
MARIE-CHRISTINE DE PAEPE, Veerstraat 7, 9870 Zulte
0473/195 500
MEIGEM
KAAT DESIMPEL, kaatdesimpel@hotmail.com
0496/76 91 22
ISABEL TACK
0499/10 97 08
NAZARETH
VEERLE DAUWE, Nieuwstraat 49
ANJA SNOECK, Warandestraat 46/A
Gezinsbond.nazareth.kod@gmail.com.
0475/564 174
NEVELE-PLUS MAARTEN BRYS, Vaart Rechts 10
0495/426 542
en CHRISTIANA VAN MALDEGHEM, Vosselaredorp 86
0485/215 265
brysmaarten@gmail.com / christianavanmaldeghem@hotmail.com
OLSENE
ELS VERANNEMAN, Brouwershoek 4
09/388 43 90
kristof.dekens@pandora.be
PETEGEM
Sigrid Depraetre, Kruidtuinlaan 13, 9800 Deinze		
kinderoppaspetegem@gmail.com		
VINKT
SOFIE CAREEL, Ketelstraat 43 (werkdagen vanaf 17.30u)
0499/247 570
kinderoppasdienstvinkt@gmail.com		
			
ZEVEREN
SANDRINE LOREZ, Izegemstraat 18, 9800 Deinze (Zeveren) 0499/361 069
sandrine.lorez@hotmail.com
ZULTE
CINDY SCHEPENS
0472/231 364
cindyschepens77@gmail.com

Aanvragen via:
www.kinderoppasdienst.be

Aanvragen via:
www.kinderoppasdienst.be
www.kinderoppasdienst.be
Aanvragen via:
www.kinderoppasdienst.be

Aanvragen via:
www.kinderoppasdienst.be

Aanvragen via:
www.kinderoppasdienst.be
Aanvragen via:
www.kinderoppasdienst.be

Afdelingsnieuws
Afdeling DEINZE

Twee wijnproefavonden: do 14 en 28 febr. 2019
Elfdorpen, Ghesquièrestraat 15, om 19 uur
Een mini-wijnproefcursus waarin volgende onderwerpen zeker aan bod komen: Hoe zit onze smaak in elkaar? Onze tong als werkinstrument.
Verschillende stappen van het wijnproeven: kijken, walsen, ruiken, proeven. Verschillende zaken die een invloed hebben op kleur en smaak. Hoe
maakt men witte wijn? Hoe maakt men rode wijn? Wat bepaalt de kwaliteit
van een wijn? Op welke temperatuur serveer ik best mijn wijn? Enkele suggesties voor wijn en gerecht. Kennismaking met enkele belangrijke druivensoorten, zowel in rood als wit. Na de twee lessen kan je zelf een oordeel
vellen over een wijn en ga gerichter op zoek wanneer je nog eens een fles
nodig hebt.
Voor elke les worden 6 tot 8 verschillende wijnen voorzien.
Vooraf inschrijven bij (annemie_pollet@hotmail.com) voor 10 februari
2019 en het passende bedrag overschrijven op reknr. Gezinsbond Deinze :
BE18 4427 6851 5165, met vermelding van lidnummer en keuze voor één
avond (datum vermelden) of twee avonden.
			
Leden Niet-leden
Twee wijnproefavonden
€ 32
€ 35
Een wijnproefavond		
€ 20
€ 22
Wijn, kaas en brood inbegrepen

Prof. Dr. Carl DEVOS “VERKIEZINGEN”
do 14 maart 2019
Rekkelinge, D.Decroixstraat, Deinze om 20 uur
Carl Devos is hoogleraar aan de Gentse faculteit Politieke en Sociale wetenschappen. Hij is vooral bekend in Vlaanderen omwille van zijn kritische
reflecties en politieke commentaren of columns en omwille van Inleiding
tot politicologie, een eerstejaarsvak met een sterk gemediatiseerd 'Openingscollege'. Als politiek analist en wetstraatcommentator is Devos regelmatig te gast in debat- en actuaprogramma's op de Vlaamse radio en
televisie.
Deuren: 19:30u. Inkom aan de deur € 12,
€ 10 mits vooraf inschrijven:
joost.vermeersch@telenet.be en het juiste
bedrag (€ 10 ppn) overschrijven
vóór 12 maart op Reknr. Gezinsbond
Deinze : BE18 4427 6851 5165 met
vermelding "Carl Devos + aantal personen".
Leden ontvangen € 2 op lidkaart.

BOSANEMONENWANDELING IN HALLERBOS
zaterdag 23 maart 2019

verzamelen om 8.45 op parking van sportcomplexPalaestra

We maken een heerlijke lentewandeling (ongev. 7 km) in het Hallerbos
midden de glorie van een witte bloemenpracht . Voorafgaand doen we een
bezoek aan de gerenoveerde basiliek van Halle (met Gids). s’Middags genieten we van een democratisch etentje en in de namiddag doen we ons
bezoek aan het Hallerbos. Voor wie de boshyacintenwandeling meemaakte
maar ook wie die niet meemaakte is dit een must.
Meenemen: stevig schoeisel (de paden kunnen er modderig bij liggen bij
regenweer) en eventueel een verrekijker. Wees er vlug bij, er kunnen max
30 personen mee.
Je inschrijving is pas geldig na inschrijving bij christian.de.temmerman@
skynet.be of 0475/62 60 19 en storting van € 30 ppn (niet-leden betalen € 35) op reknr Gezinsbond Deinze: BE18 4427 6851 5165 en dit voor
16/03. De maaltijd is inbegrepen. Laat zeker weten of al dan niet zelf rijdt
en hoeveel personen je eventueel wil meenemen. Wie meerijdt betaalt €
5 ppn aan de bestuurder. Verzamelen om 8:45 op de parking van Palaestra
(kant Kastanjelaan)

N.B. Indien de weersomstandigheden ongunstig zouden zijn is het mogelijk dat we de uitstap moeten afgelasten. Het overgeschreven bedrag wordt
dan terugbetaald.

TWEEDEHANDSBEURS DEINZE
zondag 31 maart 2019, 10 tot 13 uur
VTI, Leon Declercqstraat 1, Deinze

Afdeling PETEGEM

NIEUWE REEKS WATERGEWENNING VOOR
BABY’S van min. 6 tot max. 24 maanden
Zwembad De Ceder, Astene

5 zaterdagen in maart (2, 9, 16, 24 en 31 maart 2019)
deelnameprijs voor leden: 40 € / niet-leden: 50 €
info & inschrijvingen: Bea De Graeve
email: mydegraeve@hotmail.com
TWEEDEHANDSBEURS PETEGEM A/D LEIE
zondag 17 maart 2019, 10 tot 13 uur

Zaal Ter Wilgen, Poelstraat 70, Petegem aan de Leie

KOPERS GRATIS INKOM
Tafelverkoop van alle kinderartikelen tot 12 jaar (grote zaal). Aanbod van
honderden artikelen kinderkledij, verzorgingsmateriaal, speelgoed, boeken. Verkoop van rollend materiaal en grotere stukken in een aparte zaal
(met verkopersnummers) onder toezicht van de Gezinsbond: kinderﬁetsen,
buggy’s, kinderwagens…
STANDHOUDERS Dienen zich ten laatste aan te bieden op zondagmorgen
om 9:00 uur. 1 stand ongeveer 4 m lang. Leden betalen € 10, niet-leden €
15. Standhouders dienen vooraf in te schrijven. Dit kan enkel via activiteit
op website https://deinze.gezinsbond.be. Uw inschrijving is pas geaccepteerd nadat u een bevestigingsmail krijgt van ons met daarin het totaal te
betalen inschrijvingsgeld met het rekeningnummer waarop dient te worden overgeschreven. Pas na betaling is uw inschrijving deﬁnitief. Gelieve
zelf contact op te nemen indien u na 7 dagen nog geen mail ontvangen
heeft: jongegezinnendeinzecentrum@gmail.com (geen inschrijving via
email).
Per exemplaar (verkocht) rollend materiaal of groot stuk wordt de verkoper
€3 aangerekend voor een verkoopwaarde tot en met €50, €5 voor een verkoopwaarde tot en met €100 , €10 voor een verkoopwaarde vanaf €101 tot
en met €200 enz.
Goederen die achterblijven worden geschonken aan een goed doel.

EEN BIBLIOTHEEK
VAN KINDERFIETSEN

Tafelverkoop van alle kinderartikelen tot leeftijd van 12 jaar. Aanbod van
kinderkledij, verzorgingsmateriaal, speelgoed, boeken, ﬁetsjes, buggy’s...
TOEGANG GRATIS. Drank en croque monsieurs verkrijgbaar.
Verkopers kunnen enkel inschrijven via de website (petegemaandeleie.gezinsbond.be). Gezien de beschikbare plaatsen beperkt zijn, ontvang je na
inschrijving een email om je deelname te bevestigen door overschrijving
op de dan opgegevens bankrekening.
Tafels van 3 meter: € 5 / tafels van 6 meter: € 10. Niet-leden gezinsbond
betalen het dubbele.

Afdelingen NAZARETH & PETEGEM
vrijdag 22 maart 2019, 19.30 u

CC De Zwaan, Dorp 1, NAZARETH
CHERNOBYL, 30 jaar later “Behind the doors”
Fotograaf Rudy Heyndrickx uit Melle bezocht Chernobyl in oktober 2017 en
februari 2018. In zijn voorstelling “Behind the doors” brengt hij verslag uit
van zijn fotograﬁsche en mentale belevenis. Het verhaal, wat echt gebeurde, de leugens, getuigenissen en de foto’s van 30 jaar later.
Algemene inkom: 12 €, leden Gezinsbond ontvangen 4 € korting op hun
lidkaart.
Info: 0495/630.248.
Reservatie kan tot 20/03 via donald.maebe@skynet.be of info@careel.be.
De opbrengst gaat integraal naar Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen.

Bij Op Wielekes Deinze leen je
een kinderﬁets.
Wie lid wordt, heeft altijd toegang tot een goede en kwalitatieve kinderﬁets
op maat. Je betaalt jaarlijks lidgeld en je ruilt de ﬁets voor een groter exemplaar indien nodig. Je kan ook zo lid worden als je een ﬁetsje binnenbrengt
(dan hoef je niet voor een abonnement te betalen)
Jaarabonnement vanaf 15 EUR Waarborg vanaf 30 EUR
5 EUR Korting voor leden van de Gezinsbond en de Fietsersbond
Er komt nog een extra actie rond loopﬁetsjes aan een nog voordeliger tarief.
Openingsuren in 2019: elke 1e woensdag (17:00 tot 19:00) en elke 3e
zaterdag (10:00 tot 12:00) van de maand, in de kelderruimte van de Leiespiegel (ingang wordt aangeduid met de banner van Op Wielekes Deinze).
Meer info op: www.deinze.be/opwielekes

Noteer reeds:
zaterdagnamiddag 27 april 2019
een gewestelĳke activiteit voor
jongeren (vanaf middelbaar) en
(groot)ouders.

