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AFDELINGSNIEUWS

PAASAKTIVITEITEN
ASTENE
paasmaandag 13 april, tussen 9 en 9.45 u

Paaseierenontbijt en -zoektocht. Gezellig ontbijt in
zaal Ter Leie. Daarna zoektocht, start stipt om 10 uur
(einde rond 11 uur): een activiteit om van te snoepen én een fantastisch familiegebeuren.
Prijs: leden 5 €/kind (zoektocht + ontbijt) tot eerste
middelbaar / 3,50 €/gezinslid (ontbijt)
Niet-leden betalen telkens 2 € meer per persoon.
Inschrijven via overschrijving: BE08 8911 1405 2913
van Gezinsbond Astene.
Vermeld per kind: kleuters: K + naam + leeftijd
lagere schoolkinderen: L + naam + leerjaar
eerste middelbaar: M + naam
Verder nog bijkomend aantal anderen voor ontbijt.
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DEINZE
zondag 19 april

Spotten van bosanemonen, boshyacinten... wandelend genieten in het Raspaillebos op de Bosberg.
10.15 u: verzamelen aan Palaestra, Kastanjelaan
10.30 u: Vertrek via carpooling (wie meerijdt zorgt
voor een kleine bijdrage: voorstel € 5).
Eerste blik op bloemenpracht: korte wandeling (1/2
uur) Middagmaal: Dagsoep + vol-au-vent met videe
+ frietjes en groenten + 1 consumptie.
Wandeling van ongeveer 90 min à 120 min. Rustig
tempo (afstand ongeveer 6 km). Nog even napraten
in EL FARO (verbruik niet inbegrepen in prijs).
Inschrijven (vóór 10/4) bij christian.de.temmerman@
skynet.be. Prijs: € 30/pp voor leden; niet-leden € 35/
pp. Maaltijd inbegrepen.

WONTERGEM
zaterdagnamiddag 11 april, 16 - 20 uur

Wandelzoektocht waarbij zowel kinderen als volwassenen een parcours volgen en onderweg raadsels oplossen. Voor de allerkleinsten is er een aangepast programma.
Een wandeling van ongeveer 4 km met onderweg
een stop. Vertrek tussen 16 en 16.30 uur.
Aankomst in zaal Terdonk, Terdonkstraat.
Met achteraf een drankje en een broodje met worst.
Prijs: 4 € (kind lid), 6 € (volwassen lid)
6 € (kind niet-lid), 8 € (volwassen niet-lid)
Inschr. vóór 5/4 via https:wontergem.gezinsbond.be

woensdag 22 april, 20 uur, Rekkelinge
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WONTERGEM
zaterdagavond
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Jaarlijkse
kaas- en wijnavond.
Niet kaas-eters
kunnen kiezen voor
een vleesschotel. Zaal Terdonk, Wontergem.
Vooraf inschrijven via website: https://wontergem.
gezinsbond.be.
Prijs: volwassenen 15 €, kinderen 6 €, kind - 4 j. gratis

GOSA-nieuws

Geef baby- en kinderspullen een tweede kans !
Zijn er bij jullie kinderen ook zo snel gaten in de kinderbroeken van het vele buitenspelen? Groeien de
kinderen bij u ook zo snel uit hun kleren? Tijd voor
duurzame vernieuwing in uw kleerkast. Kan oma
en opa een extra buggy of park gebruiken voor de
kleinkinderen? Of bent u op zoek naar een nieuw
gezelschapspel of leuk speelgoed die al getest
werd door een ander gezin ?
Kom dan gerust even een kijkje nemen op 19 april
2020 van 9u tot 13u in het Fiertelhof te Zulte.
Een 60 tal gezinnen tonen u graag hun geteste
baby- en kinderspulletjes. U vindt er vast wel iets
leuks voor een klein prijsje. Inkom gratis.

LENTE-ONTMOETING, vrijdag 15 mei 2020, in zaal “Fiertelhof”, Staatsbaan 149, Zulte
programma:
13.30u: onthaal met koffie en gebak
14.00u: “Sweethearts - verliefd op de bevrijder” door Dirk Musschoot
Deze voordracht, begeleid door een PPT gaat over die ontelbare Vlaamse meisjes
die in de bevrijdingsdagen van 1944 een relatie begonnen met de Britse bevrijder.
Wie waren die meisjes en die jongens? Hoe verliepen die relaties? Werd het alleen
maar een flirt of kwam er een serieuze vrijage van – met een trouwpartij? Ging hij in
België wonen of zij in Groot-Brittannië? En hoe kijken de sweethearts die er vandaag nog zijn terug op hun leven?
15.30u: Pauze
16.00u: Optreden Bert Ostijn met “Tralalie”
Sinds geruime tijd animeert Bert Ostijn Vlaanderen met
een 3-tal instrumenten: piano, viool, accordeon en hij
zingt! In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt hij
een verhaal over het leven en de liefde, over het kleine
verdriet en de grote lach. Hij probeert de vrolijkheid en de eenvoud van het leven uit te drukken
met een kwinkslag, visuele humor en prachtige liedjes. Een voorstelling met een schalkse lach.
17.30
Avondmaal : broodmaaltijd met beleg, koffie of thee.
Info & inschr. 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 vrijd. 8 mei. (verplichte inschrijving wegens avondmaal !!!)
Deelnameprijs (inclusief koffie met gebak en broodmaaltijd met beleg!):
- Bij overschrijving op rekening BE61 9730 7452 3417 van Gezinsbond Gewest Deinze GOSA: € 10.
Mededeling: Lente-ontmoeting, naam deelnemers, afdeling, telefoonnummer.
- Bij betaling ter plaatse aan de ingang: € 10.50 (verplicht in te schrijven op voorhand).

FIETSHERSTELLEN
Na het succes van voorbije lessenreeks voorzien we een herhaling. Voor iedereen (m/v/x) die het basisonderhoud wenst
te kennen van de fiets. 5 zaterdagen 25/4 - 2/5 - 9/5 - 16/5 en 6/6, telkens van 9.30 tot 12 u. (max. 12 deelnemers). Je
kan oefenen met je eigen fiets (fiets volwassene of kinderfiets) of aan een beschikbaar kinderfietsje. Je doet dit met hulp
en onder begeleiding van Dimitri Ornelis, leerkracht en gediplomeerd fietsenmaker (ViaVelo). Telkens wordt een stukje
theorie afgewisseld met een stukje praktijk.
Waar? in de fietsbieb “Op Wielekes Deinze”, kelder Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze.
Prijs: 60 € voor 5 lessen. Meer info en inschrijven bij: joost.vermeersch@telenet.be. Vermeld naam, adres, GSM-nummer en geboortejaar. Je inschrijving vóór 15/04/2020 is definitief na overschrijving van 60 € op rekeningnummer van
Op Wielekes Deinze: BE93 7360 4918 9067. Leden van de Gezinsbond en/of Fietsersbond betalen 55 € mits extra
vermelding van het lidnummer (zie lidkaart). Vermeld: “Leer werken aan je eigen fiets + lidnummer”. Wees er snel bij:
indien je later bent dan de eerste 12 ingeschreven deelnemers wordt je betaling teruggestort.

LEDENVOORDELEN

We mochten terug heel wat leden een waardebon bezorgen, in
totaal voor 2.950 €:
125 leden bij de najaarstombola,
nog eens 160 leden bij de bonnentombola
en 10 leden bij de 3-stempelactie.
Zij ontvingen elk 10 €.

Binnenkort is er terug een nationale dubbele-korting-weekend:
8-9-10 mei 2020. Naast verschillende handelaars uit ons gewest
nemen ook alle Standaard boekhandels en alle Brantano-winkels deel. In totaal reeds meer dan 600 winkels doen mee!

