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Afdelingsnieuws
Heel wat afdelingen houden
een paaseierenzoektocht,
paasontbijt of paasfeest...
Hierbij een overzicht van de
ons toegestuurde
paasberichten:
ASTENE

WONTERGEM

Paasmaandag,…vroeg uit de veren ?

Hallo, hier de paashaas !
Het Bondsbestuur heeft mij opnieuw uitgenodigd
om jullie gemeente een bezoekje te brengen. Langs
de landelijke wegen van Wontergem gaan jullie op
zoek naar rebussen en droedels.

Op paasmaandag 22 april 2019
vanaf 9 uur in zaal Ter Leie

Neen, kruip maar niet in je paasbeste kleren,
Want straks,... dan zal je je moeten weren !
Als je met je vrienden uit de klas,
Op zoek gaat tussen het struikgewas.
Want daar liggen ze verscholen,
Witte, bruine en pure ... zwart als kolen.
Wat deed onze Paashaas weer zijn best !
De Gezinsbond deed de rest.
Paasmaandag heb je energie voor tien !
Want heb je onze ontbijttafel al gezien ?!?

PAASWANDELZOEKTOCHT (+/- 3 km)
zaterdag 20 april vanaf 16.00u

Jullie starten aan zaal “Terdonck” tussen 16.00u en
16.30u. Elk wandelt op eigen tempo. Onderweg
voorzien we een tussenstop en komen jullie de paashaas tegen. Bij aankomst in de zaal, is er voor iedereen een kofﬁekoek met kofﬁe of chocomelk. De
paashaas heeft voor alle kinderen een attentie.

Meer info over inschrijving en betaling voor de
paaseierenzoektocht op www.gezinsbondastene.be

Vooraf inschrijven noodzakelijk!
Verdere info: https://wontergem.gezinsbond.be

PETEGEM

ZULTE

Paasfeest, paaszaterdag 20 april, 14.30 uur
zaal Erasmus, Volhardingslaan
Traditiegetrouw nodigen wij onze leden (ouders en/
of grootouders met hun kinderen of kleinkinderen)
uit tot een paasfeest. Wie dit gezellig familiegebeuren niet wil missen, vult de inschrijvingsstrook (zie inschrijvingsstrook in de ledenbrief).

We starten om 14.30 uur met “Bobo’s bibedi babedi
boe show”, een meespeel-kindershow met een mengeling van zang, spel, dans en komisch goochelen.

Daarna worden per leeftijdsgroep paaseieren gezocht, in mandjes verzameld en nadien, mooi verdeeld onder alle deelnemende kinderen.
Deelnameprijs: € 4,00 per kind. Daarvoor ontvangen
alle kinderen een zakje met chocolade-eitjes en een
drankje en stukje taart.
Info & inschrijvingen: info@careel.be
website: petegemaandeleie.gezinsbond.be

Paniek in het Beukenbos!
Komen jullie de paashaas helpen?
De paashaas en zijn hulphaasjes zijn in het Beukenbos de paaseieren aan het verstoppen. De stoute
dwerg Bonnie Bonnie wil samen met de kwade kip
Tikkie Tok alle eitjes gaan roven. Waar zijn de stoute
dwerg en de kwade kip? Komen jullie de paashaas
helpen zoeken? Kom op paasmaandag 22 april 2019
om 9u00 naar de jeugdlokalen aan domein de Waalmeers. We starten met chocolademelk en een koek
en gaan dan samen op zoektocht! De tocht is zo'n
3 km; voor de allerkleinsten voorzien we een kortere tocht op het domein zelf... Onderweg rapen we
paaseieren samen met de hulphaasjes. Als we alle eieren gevonden hebben, krijgen de kinderen lekkere
paaseieren en een drankje, voor de ouders voorzien
we een aperitiefje! Inschrijven noodzakelijk:
http://users.skynet.be/zulte/activ2019.htm

VERVOLG AFDELINGSNIEUWS
WONTERGEM

Kaas- en wijnavond, zaterdag 4 mei
2019, Zaal Terdonk Wontergem
Vanaf 19u aperitief

Hey stap je mee?
Dinsdag 21 mei
vrije start tussen
16.30 u tot 20.00 u

Wie: kinderen en (groot ) ouders
Waar: Brielpaviljoen Deinze (

Er is een ruime keuze aan ﬁjne kaassoorten, fruit, noten en brood. Voor de
niet kaas-eters is er opnieuw een vleesschotel voorzien. Na aﬂoop krijgt iedereen een dessertje aangeboden.
Als drank kan je kiezen uit witte en rode
wijn, diverse bieren, frisdranken, … We
werken die avond met drankkaarten
voor een vlot verloop.
Voor deze avond zijn de prijzen voor
het eten (kaas/vlees) vastgelegd op:
❏ Volwassenen € 15,00
❏ Kinderen tussen 4 en 12 j € 6,00
❏ Kinderen jonger dan 4 j GRATIS
❏ Steunkaart Gezinsbond € 2,50
Per kaart is er 1 aperitief (volwassenen)
of frisdrank (kind) inbegrepen!

ingang Brielmeersen

)

Woensdag 22 mei
vrije start tussen
13.30 u tot 18.00 u
Kostprijs: € 1,5 per dag
€ 3 voor 3 dagen inclusief medaille
Gezellige sfeer en muziek onderweg
“win een namiddag springplezier voor je school”

Donderdag 23 mei
vrije start tussen
16.30 u tot 20.00 u

Werken voor goed doel:
Fiola vzw: www.fiolavzw.be

Dit jaar terug muziek tot in de late uurtjes met onze DJ Jo Van Langeveld.

Er kunnen kaarten besteld worden via
onze website:
https://wontergem.gezinsbond.be

Groothandel
Kleinhandel

Groenten en Fruit

De Meyer & Co
Guido Gezellelaan 18 - 9800 Deinze
Tel. 09 386 35 10 - Fax 09 386 96 28
BTW 0424.662.337
info@groentendemeyer.be - www.groentendemeyer.be

ZULTE
TWEEDEHANDSBEURS
voor baby- en kinderspullen
Zondag 7 april 2019 van 9u00 tot 13u00
in Fiertelhof, Staatsbaan 149 te Zulte.
Indien u zelf een standje wenst uit te
baten neem gerust contact op met
Kathleen Serlet, 056/61.38.27
Info: kathleenserlet@hotmail.com

BONNENKRANT 2019
GEZINSBOND GEWEST DEINZE

Sparen met uw lidkaart: een exclusiviteit voor de leden van de Gezinsbond !!!

SPAAR, BETAAL en WIN met uw lidkaart !!!
1 afname van 10 euro = 1 winstkans bij de gewestelijke tombola’s
werkgroep SPAREN

gewestelijke TOMBOLA’s 2019
5.550 euro aan prijzen:
555 waardebonnen van 10 euro, te winnen door het gebruik
van uw bonnenboekje en door afnames
bij uw gezinsvriendelijke handelaar
De waardebonnen, geschonken door de handelaars, zijn te winnen door het gebruik van de bonnen uit
uw “bonnenboekje 2019”. Iedere bon, gebruikt bij een aankoop, doet mee aan de trekking.

PROGRAMMA Gewestelijke TOMBOLA’S 2019:

juni 2019: voorjaarstombola - 1000 euro waardebonnen
(afnames tussen 1 jan 2019 en 31 mei 2019 – 100 waardebonnen)
januari 2020: najaarstombola - 1250 euro waardebonnen
(afnames tussen 1 juni 2019 tot 31 december 2019 – 125 waardebonnen)
bonnentombola - 3200 euro waardebonnen
(trekking bij de handelaars - juni 2019 en januari 2020 –
2 x 160 waardebonnen)
3-stempelactie 2019 - 100 euro waardebonnen
(trekking januari 2020 – 10 waardebonnen)
Het opmaken van deze krant is een omslachtig werk dat met de grootste
zorgvuldigheid wordt gedaan door vrijwilligers van de Gezinsbond. Het
kan gebeuren dat er desondanks een fout wordt opgenomen/overgenomen.
Het aanbod is dan ook bindend, behouders manifeste vergissingen en/of drukfouten
en behoudens mededelingen en wijzigingen vermeld in latere bondsuitgaven.
BONNENKRANT 2019 - verantwoordelijke uitgever: Gezinsbond Gewest Deinze, p/a Jef Mannaerts, Pieter Kintsstraat 8, 9800 Deinze

Samen met deze
gewestkrant wordt ook
de bonnenkrant 2019
verdeeld.

De in de vorige gewestkrant
aangekondigde gewestelijke
activiteit van 27 april wordt
uitgesteld naar latere datum.

GOSA nieuws GewestBeste
DEINZE
Grootouders en 55-plussers,

De gewestelijke GOSA stuurgroep nodigt u van harte uit op de
De
gewestelijke GOSA stuurgroep nodigt u van harte uit op de

vrijdag 17 mei 2019 in
zaal ’t FIERTELHOF, Staatsbaan 149 te ZULTE.
Die doorgaat op vrijdag 17 mei 2019

Programma:
In zaal ’t FIERTELHOF, Staatsbaan 149 te ZULTE.
13u30
Onthaal:met kofﬁe en gebak gevolgd door verwelkoming.
Programma
14u
Voordracht “Gezond ouder worden“ door Dr. Pascale Bernaert.
13u30 : Onthaal met koffie en gebak gevolgd door verwelkoming.

Het blijft een grote uitdaging voor elke mens om lang gezond te blijven en ziekten te voorko-
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of bij je plaatselijke GOSA vertegenwoordiger. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór vrijdag 10 mei 2019
en inschrijving
: de deelnemers en de afdeling door te geven vóór vrijdag 10 mei 2019.
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Deelnameprijs
: op voorhand bij Lieve Mestdag of bij je plaatselijke GOSA verantwoordelijke.
Verplichte
inschrijving
- Bij overschrijving op rekening nr. BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gewest Deinze vóór 10 mei : 10 € p/p *

- Bij betaling ter plaatse aan de ingang 10.5 € p/p. *
Gezinsbond
Oost-Vlaanderen, in samenwerking met GOSA OVL nodigt u uit op de lezing door
* Bij deze ingangsprijs is de prijs van de koffie, gebak en breughelmaal inbegrepen.
mevr. Sabine De Vos:
Verplichte inschrijving op voorhand bij Lieve Mestdag of bij je plaatselijke GOSA verantwoordelijke.

het K-boek: Krachtig vóór, tijdens en na kanker !
dinsdag 21 mei om 20 uur, Ontmoetingscentrum Polderbos,
Polderbos 20, 9840 De Pinte.

Ongeveer 1 op 4 mensen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met kanker. Maar
hoe vertel je zoiets aan je gezin? En hoe ga je er zelf mee om? Wat doet kanker met je
lichaam en hoofd? Welke behandelingen zijn er? En vooral, hoe kun je tijdens zo'n negatieve periode toch positief blijven?
Sabine De Vos neemt je tijdens deze lezing mee in haar zoektocht naar antwoorden
en toont je dat kanker je ook kracht kan geven. Ze deelt tips en tricks over hoe je je levenskwaliteit kunt verbeteren, hoe je het draaglijk kunt maken en wat lotgenoten heeft
geholpen.
Sabine De Vos (°1967), onder andere bekend van ‘De Droomfabriek’, is een presentatrice, politica en schrijfster
voor jong en oud. Ze werd twee keer getroffen door kanker. Haar ervaringen schreef ze neer in het ‘K-boek’,
boordevol uitleg en praktische tips voor iedereen die van ver of dichtbij met kanker in aanraking komt.
Deelnameprijs: 10 € per persoon. Gelieve over te schrijven op rekening BE98 0017 4695 0293 van Gezinsbond
GOSA Oost-Vlaanderen AUB. Graag inschrijven én betalen vóór woensdag 15 mei 2019.
Leden Gezinsbond ontvangen ter plaatse een korting van 4 € per persoon online via hun lidkaart 2019.
Info en inschrijven: Naessens Frans, Tel: 09/282.58.37 mail: frans.naessens@skynet.be

Vier mee 50 jaar Bosberg
GOSA provincie Oost-Vlaanderen organiseert

MIDWEEKVAKANTIE VOOR GROOTOUDERS
in VAKANTIECENTRUM ‘DE BOSBERG’ te HOUTHALEN-HELCHTEREN
van maandag 9 tot vrijdag 13 september 2019

We starten de midweek in Alden Biesen in Bilzen. Na de lunch leidt een gids ons 2 uur rond in deze landcommanderij. Daarna kunnen we nog vrij rondwandelen in de Engelse tuin.
De bus vertrekt om 8.30 u. in Tielt met verdere opstapplaatsen in Deinze, Oostakker en Erpe-Mere. Na het bezoek brengt de bus ons dan naar De Bosberg (aankomst rond 17.30 u.).
Wie toch met de wagen zou komen wordt verwacht tegen 12 u. in Alden Biesen voor de lunch en het bezoek.
Deelnameprijs:
per persoon in tweepersoonskamer: met bus € 298,
zonder bus € 263.
					
in éénpersoonskamer: met bus € 350,
zonder bus € 315.
In de deelnameprijs is inbegren: volpension, annulatie- en ongevallenverzekering, bezoek aan Alden Biesen met
gids en de lunch in Alden Biesen (huisbereide soep, twee belegde broodjes, koffie/thee/water).
Leden van de Gezinsbond krijgen ter plaatse in De Bosberg, via hun lid-/spaarkaart 2019, een korting van 5%
op de pensionprijs.
Geïnteresseerde grootouders en 55-plussers – die wensen te genieten van een sportieve (wandelen, fietsen,
zelfs binnenzwembad in het centrum) of rustige en gezellige vakantie in een bosrijk gebied én van een aangepast animatieprogramma ter plaatse – kunnen vanaf nu inschrijven via de onderstaande inschrijvingsstrook.
Deze moet vóór 30 juni 2019 ingevuld, terugbezorgd worden bij de GOSA-verantwoordelijke Ludwine Vanhee
(adres of mail zie onderaan).
Een voorschot van € 100 per persoon moet betaald worden vóór 30 juni 2019 op rekeningnummer BE98 0017
4695 0293 van Gezinsbond GOSA Oost-Vlaanderen met als mededeling: midweek-De Bosberg en uw naam.
Het saldobedrag moet betaald worden vóór 15 augustus 2019 door overschrijving op hetzelfde rekeningnummer.
Wie inschrijft ontvangt tijdig een schrijven of mail met alle nuttige inlichtingen, het animatieprogramma en de
gegevens over plaats en uur waar de autocar je komt ophalen.
		
Dank bij voorbaat.
		
Uw GOSA-vakantiecoördinator: Ludwine Vanhee
		
B. Hamelinckstraat 16, 9031 Drongen, tel. 09/330.36.49, email: ludwine.vanhee@telenet.be
................................................................................................................................................................................
INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende: …...............................................................................................................................................
schrijft in voor de grootoudersvakantie van 9 tot 13 september 2019 in het vakantiehuis ‘De Bosberg’ te
Houthalen met ………. perso(o)n(en)
1) Naam ………………………………..........................................………… geboortedatum : …… / …… / ………
2) Naam ………………………………………….......................................... geboortedatum : …… / …… / ………
* Adres : …………………………………………. gemeente : ……………………………
* Lidnummer Gezinsbond : ………. / ………../……….
* Telefoon : ……/…………………… e-mail ………………….……….……………….
p ik wens een éénpersoonskamer
p ik kom met de bus en betaal € 298 p/p of € 350 in éénpersoonskamer
p ik kom met eigen wagen en betaal € 263 p/p of € 315 in éénpersoonskamer
(x) kruis uw keuze aan
Datum en handtekening

