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Kinderen aan zet !
Gratis gezinsfestival

Hoe laat je kinderen opgroeien in een veilige
en gezonde omgeving?
De Gezinsbond ijvert voor een beleid dat rekening
houdt met wat kinderen nodig hebben en
aankunnen, het kind als norm. En dit voor verkeer,
voeding, klimaat, media, onderwijs…
Kom de Kindnorm mee beleven. Volg creatieve
workshops, voorleessessies, theatervoorstellingen…
Zondag 22 maart vanaf 13.30 u, Deinze
Meer info: www.kinderenaanzet.be
KINDEREN

AAN-ZET

Alle gezinnen (leden,
niet-leden en vrijwilligers) zijn welkom
om via allerlei leuke
gezinsactiviteiten
de kindnorm mee te
beleven.
Want, elke dag
komen er zaken op
je pad die hiermee
te maken hebben.
Gezonde keuzes rond
voeding of bewegen
maak je ook zelf.
En, kritisch zijn rond
reclame of klimaat dat
doe je best door je te
informeren.
Ook het beleid doet
inspanningen bv. op
vlak van ruimte en
mobiliteit.
We willen je alertheid
aanscherpen via
creatieve workshops,
voorleessessies (van
o.a. Kristel Verbeke)
en voorstellingen.
Uiteraard is er
ook kans om je te
ontspannen en uit
te leven (o.a. in het
beweegdorp 'Familie
Fit').
Zannemie en de
Bende sluiten de
namiddag af.
Garantie dat alle
leeftijden hun gading
vinden!
Alles gaat door in en
rond het Leieteater
in Deinze.

AFDELINGSNIEUWS
AFDELING ASTENE

AFDELING DEINZE

IJSSCHAATSEN voor het ganse gezin
op zondagvoormiddag 16 februari 2020

Deze activiteit gaat door op de ijspiste ‘KRISTALLIJN’ te Gent.
We vertrekken in groep om 9u15 (stipt !) op de parking aan zaal
Ten Hove (rechtover Astene kerk).
We rijden met de eigen wagen, maar wie niet over vervoer beschikt, geeft best een seintje vooraf aan de plaatselijke verantwoordelijke: De Vos Jean-Pierre (09/386.74.55)
Deelnameprijs: € 5,50 voor leden; € 6,00 voor alle anderen.
Schaatsen kunnen gratis ontleend worden ter plaatse !
We zijn rond 12u30 terug in Astene.
Alle sportievelingen op post !!! Breng gerust uw vrienden mee !
Lidkaart 2020 en handschoenen meebrengen !
U hoeft niet op voorhand in te schrijven.

AFDELING ASTENE + PETEGEM

Muzikaal
kinderteater
HET GEHEIM
VAN DE
VUURTOREN

BEZOEK AAN JULES DESTROOPER + OLDTIMERSMUSEUM
vrijdag 28 februari 2020

8.30 uur Vertrek uit Deinze aan de Brielpoort
10.00 uur Bezoek Jules Destrooper + gids + degustatie
12.00 uur Naar Reninge
Keuze in cafétaria voor een snack en een drankje
Keuze uit 40 streekbieren
Mogelijkheid in het shoppingcentrum rond te neuzen
14.00 uur tot 16.30 uur Museum van Oldtimers met gids
(Tempelaere 12, Reninge)
16.30 uur tot 17.15 uur pauze, vrij om iets te drinken
17.15 uur Terug naar Deinze
18.30 uur Aankomst Deinze
Inschrijven bij (annemie_pollet@hotmail.com) vóór 15 februari
2020 en het passende bedrag overschrijven op reknr van Gezinsbond Deinze, BE 18 4427-6851- 5165, met vermelding van Jules
Destrooper + lidnummer en aantal personen.
prijs: volw./+12: 42 €; kind -12j.: 37 €; kind -6j.: 32 €; niet-leden
telkens + 5 €.
BEETHOVEN door Jos Meermans, musicoloog, auteur & verteller
woensdag
11 maart, 20 uur
deuren open om
19.30 uur

dinsdag
25 februari
14.30 uur stipt
zaal Ter Leie,
Astene
Toegang: 5 € voor leden, 7 € niet-leden, begeleidende
(groot)ouders gratis. Storten kan voor Astene op
BE08 8911 1405 2913 - Petegem: BE60 8802 1382 9170

Inkom: add € 12 of bij vooraf inschrijven bij joost.vermeersch@
telenet.be en overschrijven van € 10 vóór 9 maart op Reknr. Gezinsbond Deinze: BE 18 4427 6851 5165 met vermelding: ‘BeetIn maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven. De uitvaart was een van de meest memorabele die Wenen ooit
hoven + aantal personen”. Leden: 2 € terug op hun lidkaart.
heeft meegemaakt. Frans Schubert vertelt ons over zijn idool, zijn liefdes en zijn passies, de verbijsterende

AFDELING PETEGEM

NIEUWE REEKS KNUFFELTURNEN
zondagen
16 en 23/2 +
1, 8 en 15/3
peuters (1,5
tot 2,5 j.):
9.30-10.15 u
kleuters (2,5
tot 4 jaar):
10.30-11.30 u
info & inschrijvingen: info@careel.be

GROTE TWEEDEHANDSBEURS

vernieuwing van zijn muziek en vindt zichzelf een dwerg, naast deze reus. Op 16 december 2020 zal hij met veel
luister herdacht worden wereldwijd. Zijn muziek staat in ons collectief geheugen gegrift met het leidmotief uit
de 5de symfonie ‘Für Elise’ of het begin van de Mondscheinsonate. Jos Meersmans vertelt ons op grandioze
wijze Beethovens levensverhaal, gelardeerd met prachtige fragmenten uit diens geniale oeuvre. Hij gidst ons op
onnavolgbare wijze en laat ons genieten van prachtige melodieën. Spreker is voor ons geen onbekende meer:
hij gaf in 2018 een hoogst gewaardeerde voordracht over Mozart. Klassieke muziek heeft voor ieder van ons
heel wat moois te bieden, laten wij er vanavond andermaal gretig van genieten.

zondag 29 maart, 10 tot 13 uur, VTI Deinze

vooraf inschrijven vanaf 1 feb., via website: deinze.gezinsbond.be
TAFELVERKOOP van alle kinderartikelen tot 12 jaar (grote zaal).
Inkom: aan de deur
€ 12 of bij vooraf
inschrijven bij joost.vermeersch@telenet.be
overschrijven van € 10
Leden
€ 10/stand
- niet-leden €en15/stand
(stand = +/- 3,6 m)
vóór 9 maart op Reknr.Gezinsbond Deinze: BE 18 4427 6851 5165 met vermelding: ‘Beethoven + aantal
personen”. Leden ontvangen 2 euro terug op vertoon van hun lidkaart
VERKOOP VAN ROLLEND MATERIAAL EN GROTERE STUKKEN
in een aparte zaal (met verkopersnummers) onder toezicht van de
Een samenwerking van Gezinsbond Deinze Centrum en het Davidsfonds Deinze-Nevele en Landegem.
Gezinsbond: kinderfietsen, buggy’s, kinderwagens...
Vooris er 1
exemplaar
(verkocht)
Achteraf
gelegenheid
voor een kleine traktatie
met een hapje enrollend
een drankje. materiaal of groter stuk
wordt de verkoper € 5 aangerekend
voor Nokere
een verkoopwaarde
Gezinsbond
tot en met € 100 (€ 10 voor een verkoopwaarde vanaf 101 tot en
met € 200, enz).
Goederen die achterblijven worden geschonken aan goed doel.

NIEUWE REEKS WATERGEWENNING VOOR BABY’S
voor baby’s
vanaf 6 tot 24
maanden
zaterdagen
29/2 - 7, 14,
21 en 28/3
in De Ceder
Astene
info & inschr.: Bea De Graeve (mydegraeve@hotmail.com)
TWEEDEHANDBEURS VAN BABY- & KINDERARTIKELEN
zondag 29 maart 2020 - van 9.30 tot 13 uur
zaal Ter Wilgen, Poelstraat 70 - toegang gratis
inschrijving deelnemers via onze website vanaf 1/2/2020:
petegemaandeleie.gezinsbond.be.
prijs voor stand van 3 meter:
5 € voor leden
stand van 6 meter: 10 €
niet-leden betalen dubbel

zaal Rekkelinge
D.Delcroixstraat
Deinze

Valentijnsontbijt

AFDELING NOKERE
VALENTIJNSONTBIJT

zondag
9 februari
8 u - 10.30 uur
zaal Nocra inschrijven bij kapsalon Kathy (056/61.30.24)
kleuters gratis, kind tot
12 j: 8 €,9+12
en volwassenen:
Zondag
februari
2020 15 €

AFDELING OLSENE
Waar: zaal Nocra

: ontbijt tussen 8u & 10u30
Poppentheater inWanneer
Olsene

à kleuter = gratis

Dinsdag 25 februari
2020
komt het poppenà Kids
< 12 (krokusverlof)
jaar = €8
theater Pedrolinoànaar
het
ontmoetingscentrum
te Olsene.
+12 jaar / volw = €15
Naar jaarlijkse gewoonte komt Pierke opnieuw in een heel
Kaarten
te bekomen bij Kapsalon Kathy (056/61.30.24) of andere bestuursleden.
spannend verhaal
terecht.
Kaarten kosten € 3 in voorverkoop, te reserveren via mail
naar: vermeulen.koen@sinthendrik.be. Wie niet reserveert
betaalt € 4 aan de deur. Voor kinderen vanaf 5 jaar. (Groot-)
ouders ook van harte welkom.
De voorstelling start stipt om 14.30 uur. De deuren openen
om 13.45 uur. Tijdens de pauze is voor iedereen een versnapering/drankje inbegrepen. Iedereen welkom.
Gezinsbond is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
V.U. Gezinsbond Nokere – Waregemsestraat 69 / 9771 Nokere – 056/613024
Niet op openbare weg gooien

GOSA-NIEUWS
		

VOORJAARSKRIEBELS

vrijdag 20 maart 2020, zaal “Guldepoort”

					 Dorpsstraat 46 te 9870 MACHELEN
13.30 u: Onthaal met koffie en gebak.

14.00 u: Voordracht “Kanker voorkomen” door Marijke Merckx.
Marijke Merckx is gezondheidsbegeleider en helpt jou de weg vrij te maken
naar een betere gezondheid en vitaliteit.
Internationaal onderzoek wijst uit dat voeding een belangrijke rol speelt in het
ontstaan van kanker. Toch is gezonde voeding meer dan een optelsom van bepaalde stoffen. Een betere kennis en inzicht in de nauwe relatie tussen voeding
en leefwijze enerzijds en ziekte en gezondheid anderzijds laat ons toe om zelf
een aantal eenvoudige maar noodzakelijke aanpassinten door te voeren. Op die
manier blijven we ziekte en kanker een stapje voor.
15.15 u: Pauze.

15.45 u: Optreden “De Bafrano’s”
Het duo Norbert De Meyer en Frans Neirinck vormen sinds enkele
jaren het muzikaal duo de Bafrano’s. Zij zorgen voor een spetterend optreden van vooral Nederlandstalige meezingers uit de jaren 60 en 70, hoewel enkele nieuwe songs zeker geen uitzondering
zijn. Daarmee staan zij garant voor een leuke, gezellige namiddag,
waarbij iedereen met een goed gevoel weer naar huis gaat.
17.30 Avondmaal: broodmaaltijd met beleg, koffie of thee.
Info & 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 13 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 : € 10.50 (verplicht in te schrijven op voorhand)
Deze prijs is inclusief koffie met gebak en broodmaaltijd met beleg !!!

Provinciale GOSA lente-ontmoeting

Om ook onze Jong GOSA-leden de kans te geven om aan onze lente-ontmoeting deel te nemen hebben we
deze gepland op ZONDAG 5 APRIL om 9.30 u, domein Begonia, Pintestraat 29, 9840 DE PINTE.

GENTSE LIEDJES EN VERHALEN

In dit liedjesprogramma neemt Wim u mee op een tocht doorheen de Gentse Liederenschat. Wim kent massa’s
Gentse volksliedjes en weet van elk liedje de oorsprong en de sappige details die hij in geuren en kleuren vertelt.
Receptie gevolgd door middagmaal.
- Kalkoenfilet met archiducsaus, warme groentjes en kroketjes.
Keuze uit water, witte of rode wijn.
- Koffie met gebakje.
Na het middagmaal kan je op eigen initiatief een wandeling maken in
het parkbos van de Pinte. Een plannetje is ter plaatse in Begonia te bekomen.
Deelnameprijs: € 36 per persoon.
Info en inschrijving: De Vogelaere Eric, eric.de.vogelaere@skynet.be of
09/282.77.75.
Gelieve in te schrijven vóór woensdag 25 maart 2020 en naam, afdeling
van alle personen mee te delen.
Betaling: Gelieve € 36 per persoon over te schrijven vóór woensdag 20
maart 2020 op rekening nummer BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gewest Deinze met vermelding Begonia, naam, lidnummer, afdeling.
Aandacht: Het aantal plaatsen is beperkt !!! Dus snel in schrijven !!!

Grootouders en senioren vakantie

Waar: Vakantiehuis Reigersnest in Koksijde aan zee
Wanneer: van vrijdag 26 juni tot vrijdag 3 juli 2020
Prijzen volpension: € 430 per persoon, in twee persoonskamer
€ 520 in éénpersoonskamer
Hoe Koksijde bereiken:
– met eigen vervoer, parking ter plaatse
– met de trein tot De Panne, bagagevervoer wordt voorzien !
Wij voorzien dagelijks een programma met vermaak, sport en
spel, fietsen, of lekker niets doen, afhankelijk van weer, kunnen
en vermogen van de deelnemers ! Ook avondanimatie wordt voorzien !
Nb: Reigersnest geeft 5 % korting op de deelnameprijs via de GB lidkaart !
Inschrijven kan met het inschrijvingsformulier op de keerzijde, dit tot en met 31 maart 2020, alsook betaling van
het voorschot van € 150 per persoon, op rek. nr. BE98 0017 4695 0293 van Gezinsbond Gosa Oost Vlaanderen met
melding Reigersnest 2020.
In de loop van mei ontvang je alle info met betrekking tot deze vakantie !
Het inschrijvingsformulier kan bekomen worden bij De Vogelaere Eric, tel: 09/2827775 of eric.de.vogelaere@skynet.be
Uw vakantiebegeleiders:
Godfried NICA (0486/978756) en Walter NEIRINCK (09/22746

zondag 29 maart 2020 van 14 tot 17 uur		
OPEN HUIS-dag (Brielpunt, Mouterijdreef 22)		

terzelfdertijd
SPEELPARK in het Kaandelpark

Maak kennis met de partners van het Huis van het Kind in Deinze (waaronder het Gezinsbond), terwijl de kinderen zich
vermaken op het speelpark, ingericht door de jeugdbewegingen van Deinze.

VERVOLG AFDELINGSNIEUWS
AFDELING NAZARETH

Tekenatelier reeks van 12 lessen:
Ben je tussen 11 en 20 jaar en wil je je creativiteit de vrije
loop laten? Dan is onze lessenreeks teken- en schildertechnieken iets voor jou. O.l.v. Ann Bracke gaan we met allerlei
materialen tekenen en schilderen, nieuwe technieken aanleren en ons tekentalent verder ontwikkelen. Binnen elke
opdracht wordt er gedifferentieerd gewerkt.
vrijdagen 31/01, 7/2, 14/2, 21/2, 6/03,
13/03, 20/03, 27/03, 24/04, 8/05,
15/05, 29/05 van 19u - 21u
lokaal Gezinsbond, Drapstraat 16 (1e
verdieping Erfgoedhuis)
Leden: 		
€ 60 voor 12 lessen
niet-leden:
€ 85 voor 12 lessen.
EXTRA: bezoek Van Eyck-tentoonstelling in het MSK op maandag 24/2 om
9u30
Info: marga@icomet.be
Inschrijving: kettyragole@hotmail.com
Vorming Veilig online: dinsdag 18 februari 2020
			
van 20.00 tot 22.00 uur
			
in CC De Brouwerij

Heel wat jongeren zijn bijna continu bezig met online sociaal contact. Ze chatten, klikken, taggen en swipen. Maar
wat ken jij als ouder ervan? Zijn Messenger, Snapchat, Instagram, TikTok en Skype allesbehalve dagelijkse kost voor
jou? Hoe zit het met online reputaties, wat doen sociale
media met je gezin en hoe kun je grenzen stellen? Deze
sessie staat garant voor een grondige input van informatie,
tips en inspiratie.
Tijdens de vorming ‘Veilig online, Sociale media’ krijgen
ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. In videogetuigenissen komen kinderen, jongeren, ouders en/
of experts aan het woord. De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel.
Hierbij worden er heel wat concrete tips aangereikt. Deze
vorming is voor ouders en gaat over het mediagebruik en
gedrag van kinderen van 6 tot 16 jaar.
Veilig online is een initiatief van Gezinsbond en Child Focus
en wordt georganiseerd in samenwerking met Huis van het
Kind Nazareth, Drugpunt Schelde – Leie en Gezinsbond
Nazareth. de vorming is gratis, maar inschrijven is verplicht.
CC De Brouwerij, Stationsstraat 5, 9810 Nazareth
GRATIS
Reservering: huisvanhetkind@nazareth.be
Contact: Stationsstraat 5, 9810 Nazareth, 09 382 82 78

PRIJSWIJZIGING KEYCARDS
Vanaf 1 februari wijzigt de NMBS de prijs van de
keycards (10-beurtenkaart voor korte treinritten)
23 € wordt 27 € (- korting van 5 % op lidkaart)
Prijs van Gopass en Railpass blijft ongewijzigd.

