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Afdelingsnieuws
AFDELING NAZARETH
TEKEN- SCHILDERSATELIER NAZARETH

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. Onder leiding van 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.
Start: 13/09 in De Zwaan van 19u-21u – tĳdens de kermistentoonstelling. Daarna elke vrĳdag vanaf 4/10 tem.
20/12 (muv. 1/11) van 19u.-21h
Locatie: Bondslokaal Gezinsbond, Drapstraat 16 (1e verdieping Erfgoedhuis). Deelnameprĳs voor een lessenreeks van 12 lessen: leden: € 60 / niet-leden: € 85
tip: wordt NU lid tot december 2020 voor € 41 en proﬁteer
van het ledentarief.
Eerst inschrĳven bĳ Ketty Ragole (0485/718498) of kettyragole@hotmail.com. Betalen op BE97 4457 6162 3149
(je plaatsje is pas verzekerd na betaling!) mvv naam – teken- en schildertechnieken. Meer info bĳ Marga Dhaese:
09/385.31.37 of marga@icomet.be

Zondag 13/10 Ontbĳtzwemmen (exclusief voor
leden). We verzamelen aan de Palaestra Deinze en zwemmen van 8.30h tot 9h30. Daarna is er een gezellig ontbĳt
(kofﬁe en chocolademelk en 2 ontbĳtkoeken).
Deelname: Gratis voor de kinderen, volwassenen € 3 p/p.
Info en inschrĳvingen tot 6 oktober bĳ Prosper De Lepeleire: 09/386.53.79. Overschrĳving op BE97 4457 6162
3149 mmv ‘ontbĳtzwemmen’ + aantal personen.

Woensdag 30/10 Kindernamiddag

De familievoorstelling “Christoon’s piratenshow” voor
kinderen vanaf 5 jaar en hun (groot)ouders. Wanneer
blĳkt dat de bemanning van kapitein Christoon er vandoor is met zĳn schip, de Amandine, moet deze klungelige piraat opzoek naar een nieuwe bemanning. Gelukkig
kan hĳ daarvoor rekenen op het publiek. Dit is een zeer
mooie, interactieve show, boordevol illusies, humor, actie
en aanstekelĳke muziek.
Inkom en drankje, met ledenkaart: € 3. Niet-leden: € 5.
Van 14h tot 15h30 (deuren open om 13.30h)
locatie: CC De Zwaan.
Geen voorinschrĳving mogelĳk. Wees tĳdig aanwezig,
slechts 200 plaatsen beschikbaar!

AFDELING DEINZE
Donderdag 26 sept.: DIGITAAL ONTMAAGD

Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1A, 9800 Deinze
Sarah Van Gyseghem (auteur van Typisch Tieners, Digitaal
ontmaagd, Over bloemetjes, bĳtjes en dickpics.)
Met je pubers over seks praten: niet
simpel. Doet de gedachte aan gênante gesprekken het schaamrood
naar je wangen stĳgen? Ben je bang
om je bloot te geven en is sexting
ver van je bed? Sarah zet je via concrete situaties en praktische tips een
heel eind verder en helpt je korte
metten maken met taboes. Zo kan je
met een gerust hart je tieners hun weg laten zoeken op
het pad van liefde en seks. In real life én digitaal.
Deuren: 19.30 u. Aanvang 20.00 u. Inkom aan de deur €
4, € 3 mits vooraf inschrĳven: joost.vermeersch@telenet.
be en het juiste bedrag (€ 3ppn) overschrĳven vóór 25
sept. op Reknr. Gezinsbond Deinze : BE 18 4427-68515165 met vermelding “Digitaal + aantal personen”
Leden ontvangen € 1 op lidkaart.
Huis van het Kind biedt
na de lezing een drankje
aan.

AFDELING VINKT
Stand up comedian
Bert Gabriëls

met een try-out van zĳn show
‘eindejaarsconference 2019’
Zaterdag 5 oktober 2019,
20.30 uur
in de oude jongensschool, Aarseleweg TE VINKT
Voorverkoop: € 12,00 / aan de deur: € 15,00
Kaarten te bekomen via eddyschepens@telenet.be /
0494 48 96 83

AFDELING PETEGEM AAN DE LEIE
SNEUKELWANDELTOCHT 6 OKTOBER 2019

van ongeveer 6 km, met vertrek en aankomst aan de
feesttent van Petegem kermis (marktplein Oostkouter).
Vertrek tussen 14 en 15 uur. Onderweg zĳn er drie stops
voorzien met hapjes en drankjes. Op het eindpunt broodje met barbequeworst. Mogelĳkheid tot deelname aan
een fotozoektocht met kans op mooie prĳzen.
Prĳs deelname: volw. 6 € p.p.; kind. (–12 jaar): 5 € p.p.;
niet-leden volw. 9 € p.p.; niet-leden kind. (–12 jaar): 8 €
Inschrĳven tot 30 september via het secretariaat (Kouterlosstraat 69) of via email: info@careel.be.

AFDELING ZEVEREN
FOTOWANDELZOEKTOCHT 20 OKTOBER ‘19

Start tussen 13u30 n 14u30 aan het Brielpaviljoen (ingang
Brielmeersen, Lucien Matthyslaan).
Per deelnemer: 2 stops en afsluiten met frietmobiel.
Volwassen leden € 10, niet-leden € 12.
Kinderen van 6 tem 12: leden € 7, niet-leden € 9.
Inschrĳven bĳ één van de bestuursleden of via mail:
daisy.vehent@skynet.be. Betaling geldt als inschrĳving.

AFDELING DEINZE
Donderdag 17 oktober: DE LAATSTE REIS.
Marc Merchier, palliatief zorgcoördinator AZM

Een samenwerking van Gezinsbond en Huis van het Kind
Nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je
wil, mocht je ernstig ziek worden: dat is vroegtĳdige zorgplanning. “Vroegtĳdig betekent dat je dat doet vóór het
echt nodig is. Dat doen we niet spontaan: waarom zou je
daar nu al mee bezig zĳn? En als je dat doet, zal men dan
rekening houden met jouw wensen? Waar kan je terecht
als je vragen hebt over dit thema? Om onaangename
verrassingen te vermĳden bespreken we zoveel dingen in
ons leven. Waarom dan niet onze “laatste reis”?
“Vanuit mĳn dagdagelĳkse praktĳk en
dagdagelĳks leven wil ik getuigen en
delen over dit onderwerp. De angst om
zaken in verband met gezondheidszorg
en sterven in communicatie te brengen
met diegenen die dicht bĳ ons staan is
heel sterk aanwezig. Ik hoop een tipje
van de sluier te kunnen oplichten. De
zinvolheid te kunnen toelichten. De
angst te kunnen wegnemen. Niet gestelde vragen te kunnen beantwoorden”. Het belooft een
boeiende avond te worden
Inschrĳven: joost.vermeersch@telenet.be. Aan de deur
betaal je 12 EUR ppn. Bĳ vooraf overschrĳven (voor 15
oktober) 10 EUR ppn op Rekeningnr Gezinsbond Deinze : BE 18 4427-6851- 5165 met vermelding "laatste reis
- aantal personen". Leden ontvangen 2 euro korting op
lidkaart.

Zondag 20 okt.: WANDELING IN ENAME BOS

Bos 't Ename in Oudenaarde werd bekroond met de
Vlaamse Monumentenprĳs. Een absolute primeur. En een
terechte prĳs voor dit prachtige bos. Door zĳn erfgoedwaarde en schoonheid is het Bos t' Ename beschermd als
landschap. Kom het zelf ontdekken tĳdens een schitterende wandeltocht. Je geniet er van de gevarieerde fauna en
ﬂora van de Vlaamse Ardennen.
De paden zĳn niet toegankelĳk voor kinderwagens of rolstoelgebruikers.
Noël De Loof kent het Bos ’t Ename zeer goed en weet
als natuurgids een aantal boeiende dingen te vertellen
over de natuur en de geschiedenis van dit bos. Ook de
kinderen weet hĳ aan te spreken, die zĳn uiteraard dan
ook heel welkom. Het wordt een vertel- en stapwandeling. Stevig of gepast schoeisel is aan te raden.
We rĳden gezamenlĳk met de auto naar Oudenaarde
(Carpooling). Om 14.00 u verstrekken we eerst samen
aan parking van Palaestra. Start van de wandeling om
14.30 u op het pleintje rechtover het kerkje van Ename,
Lĳnwaadmarkt met wat geschiedenis over het dorp.
Na de wandeling kunnen we om 18.00 uur "vrĳblĳvend"
maar gezellig meegenieten van een glas wĳn of drankje
en een hap in … Hiervoor dien je in te schrĳven vóór
14 oktober bĳ christian.de.temmerman@skynet.be en tegelĳk € 20 pp overschrĳven op rek Reknr. Gezinsbond
Deinze: BE18 4427 6851 5165 met vermelding wandeling+aantal personen. Voor de wandeling zelf hoef je niet
vooraf in te schrĳven.

Maandag 28 oktober, 20 uur
Een bĳeenkomst voor jonge, milieubewuste
gezinnen

Denk je eraan jouw kindje te dragen in een draagdoek
of draagzak? Altĳd dicht bĳ mama of papa. Leer zelf een
draagdoek knopen of test zelf eens een draagzak uit. Ontdek wat het best bĳ jou en je kindje past.
Of wens je meer informatie rond wasbare luiers? Als Gezinsbond dragen we, o.a. via dit initiatief, milieubewustzĳn hoog in het vaandel. Wegwerpluiers maken een groot
deel van de afvalberg uit. Herbruikbare luiers vormen
hiervoor een handig en leuk alternatief. De stad Deinze
voorziet in een premie (voor kinderen tot 3 jaar) en wil zo
gezinnen aanmoedigen de hoeveelheid restafval te verminderen.
In Elfdorpen Ghesquièrestraat 15, 9800 Deinze, een gratis
drankje wordt voorzien.
Lesgeefster: Sara Degraeve, Kastaars Deinze
Inschrĳven voor 26 oktober bĳ joost.vermeersch@telenet.be en tegelĳk € 5 overschrĳven op reknr van de Gezinsbond Deinze BE18 4427 6851 5165 met vermelding
28/10/2019 + aantal personen. Als lid van de Gezinsbond
ontvang je ter plaatse € 5 op de lidkaart waarmee je spaart
(lidkaart meebrengen).

AFDELING PETEGEM AAN DE LEIE
FAIR TRADE ONTBĲT
i.s.m. OXFAM WERELDWINKEL DEINZE
zondag 27 oktober 2019

We verwachten u voor een (h)eerlijk ontbijt met wereldwinkelproducten in Leiepoort, Campus Sint-Hendrik
(Guido Gezellelaan 105 Deinze) tussen 8 en 10 uur.
De opbrengst gaat dit jaar naar het project “Grupo
Morazan”. Het gaat om een muziekschool, kunst- en
cultuurcentrum in de gelijknamige provincie in EL
SALVADOR. Voornaamste doel is om jongeren in deze
door geweld verscheurde regio een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven en ze zo uit de handen van jeugd- en
drugsbendes te houden.
Individuele kaart volw.: 9 euro
Kinderen 6-12 jaar: 5 euro / Kinderen -6 j.: gratis
Kaarten te verkrijgen bij de Gezinsbond Petegem
(secretariaat: Kouterlosstraat 69, 9800 Deinze/Petegem)
of in de Oxfam Wereldwinkel van Deinze,
Ghesquièrestraat 31
(open: woensd. 8.30-12.30, 14-17 / dond. 16-18 u /
vrijd. 14-18 u. / zaterd. 9.30-12, 14-16 u)

De nieuwe gewestelĳke website is online.
U vindt er contactadressen van het gewestbestuur en van alle afdelingen,
ook de gewestkranten kunt u daar terugvinden.

www.gezinsbondgewestdeinze.be

ook op facebook: www.facebook.com/gezinsbondgewestdeinze

GOSA OOST-VLAANDEREN

nodigt uit:
2 x babbelconcerten met Marc Erkens – piano.
Waar muziek echt over gaat
zaterdag 19 oktober 2019
*namiddagconcert om 16 uur
*avondconcert om 19 uur

Welkom aan alle leden van de Gezinsbond, leerlingen
van de Kunstacademie, koren en andere liefhebbers van
muziek die generaties verbindt.
Kunstacademie Eeklo, Pastoor De Nevestraat 26
Toegangsprĳs 6 € – deuren open halfuur voor aanvang.
Inschrĳven door overschrĳving van 6 € (of veelvoud) met
vermelding van babbelconcert 16u of 19u op rekeningnummer van BE98 0017 4695 0293 van Gezinsbond
GOSA OVL vóór 10 oktober. Let op: beperkt aantal plaatsen! Contact via info@gezinsbondgosaovl.be

Eén mens, één piano. Meer is er niet
nodig om u mee te nemen ‘achter’ de
muziek. Hoe gaan we met muziek om?
Waarom vinden we sommige muziek
geweldig en zegt andere ons helemaal
niets? Hoe zit muziek precies in elkaar?
Drukt muziek gevoelens uit? Of heeft
ze het over nog iets anders? Op deze
en andere vragen geeft Marc Erkens
vermakelijke, leerrijke en beslist rake
antwoorden. Op anderhalf uur tijd komt
u te weten waar muziek, in de breedste
zin van het woord, in feite écht over
gaat. En tussendoor heeft hij het ook
even over de manier waarop de liefde
van ouders voor kinderen en vice versa
in muziek kan terecht komen.
Marc Erkens is pianist en docent muziek
op de Leuvense campus Lemmens van
de LUCA School of Arts. Hij werd bekend
via zijn bijdragen over klassieke muziek
in het programma ‘Culture Club’ op
Canvas. Erkens won in 2017 de Klara
Iedereen Klassiek-Prijs.

ŝŶƐĚĂŐϮϮŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ
GOSA Oosten
West-Vlaanderen
^ĂůŽŶƐDĂŶƚŽǀĂŶŝ͕ŽŽƌŶϭƚĞϵϳϬϬKƵĚĞŶĂĂƌĚĞ͘ 
Provinciale herfstontmoeting
Programma :

ϵƵϬϬ͗KŶƚŚĂĂůŵĞƚŬŽĨĨŝĞ͕ƚŚĞĞŽĨĨƌƵŝƚƐĂƉĞŶŐĞďĂŬ͘

ϵƵϱϬ͗tĞůŬŽŵĚŽŽƌĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ͘
Dinsdag 22 oktober
2019, Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.

ϭϬƵϬϬ͗
Programma :
VOORDRACHT : “ ^ƚƌĂĨĨĞŶ ŽƉ ŵĞŶƐĞŶŵĂĂƚ “ ĚŽŽƌ
9u00: Onthaal met kofﬁe, thee of fruitsap en gebak.
ƚŽƉĂĚǀŽŬĂĂƚtĂůƚĞƌsĂŶ^ƚĞĞŶďƌƵŐŐĞ͘
9u50: Welkom door de provinciale
voorzitter.
tĂůƚĞƌ
ǀĂŶ
^ƚĞĞŶďƌƵŐŐĞ ǀŽĞƌƚ Ăů ũĂƌĞŶ ĞĞŶ ǀƵƌŝŐ ƉůĞŝĚŽŽŝ ǀŽŽƌ ĞĞŶ
10u00: VOORDRACHT: “Straffen op mensenmaat“
door topadvokaat Walter Van Steenbrugge.
ŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐǀĂŶũƵƐƚŝƚŝĞ͘,ŝũŵĂĂŬƚĞĞŶĂŶĂůǇƐĞŽǀĞƌĚĞǌŝŶĞŶŽŶǌŝŶǀĂŶ
Walter van Steenbrugge ďĞƐƚƌĂĨĨĞŶ͕ĞŶƉůĞŝƚǀŽŽƌĞĞŶŚƵŵĂŶĞƌĞŶƌĞĐŚƚǀĂĂƌĚŝŐĞƌƌĞĐŚƚƐƐǇƐƚĞĞŵ͘
voert al jaren een vurig pleidooi voor een hervorming van justitie. Hĳ maakt een analyse over de zin en onzin van bestraffen, en pleit voor een humaner
,ŝũ ƉůĞŝƚ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌ ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐŚĞŝĚ ďŝũ ŚĞƚ ŽƉƐƚĞůůĞŶ ǀĂŶ ǁĞƚƚĞŶ͕ ƚŝũĚĞŶƐ
en rechtvaardiger rechtssysteem. Hĳ pleit voor meer zorgvuldigheid bĳ het opstellen
ŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶďŝũĚĞƐƚƌĂĨƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͕ǁĂŶƚŽŽƌĚĞůĞŶ
van wetten, tĳdens het uitvoeren van het onderzoek en bĳ de strafuitvoering, want oorŽǀĞƌŝĞŵĂŶĚƐůĞǀĞŶŝƐǁĞůůŝĐŚƚŚĞƚŵŽĞŝůŝũŬƐƚĞǁĂƚďĞƐƚĂĂƚ͘
delen over iemands leven
is wellicht het moeilĳkste wat bestaat.

11u30: Aperitief met 2ϭϭƵϯϬ͗ƉĞƌŝƚŝĞĨŵĞƚϮŬŽƵĚĞŚĂƉũĞƐ͘
koude hapjes. Oosterse pompoensoep, gevulde varkensrug met champignons,

KŽƐƚĞƌƐĞƉŽŵƉŽĞŶƐŽĞƉ͕ŐĞǀƵůĚĞǀĂƌŬĞŶƐƌƵŐŵĞƚĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ͕ĚƌĂŐŽŶƐĂƵƐ͕ŐĞďĂŬŬĞŶĂĂƌĚĂƉƉĞůĞŶ͕
dragonsaus, gebakken
aardappelen, groenten. Feuillantine van 3 chocolades,
kofﬁe, water, wĳ n metŐƌŽĞŶƚĞŶ͘&ĞƵŝůůĂŶƚŝŶĞǀĂŶϯĐŚŽĐŽůĂĚĞƐ͕ŬŽĨĨŝĞtĂƚĞƌ͕ǁŝũŶŵĞƚďŝũƐĐŚĞŶŬĞŶŽĨϮŐĞǁŽŶĞĚƌĂŶŬũĞƐ͘
bĳschenken of 2 gewone drankjes.
ϭϰƵϯϬ͗
14u30: Optreden Zanger
Bart Herman.

KƉƚƌĞĚĞŶĂŶŐĞƌĂƌƚ,ĞƌŵĂŶ͘

Bart Herman heeft zich opgewerkt tot een veelgevraagde en hooggewaardeerde ar
ĂƌƚLanden.
,ĞƌŵĂŶInŚĞĞĨƚ
ŽƉŐĞǁĞƌŬƚ
ĞĞŶ ǀĞĞůŐĞǀƌĂĂŐĚĞ
tiest op de podia van de Lage
1993ǌŝĐŚ
scoorde
hĳ zĳnƚŽƚ
eerste
nr. 1 hit met “ Ik

ĞŶ
ŚŽŽŐŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚĞ
ĂƌƚŝĞƐƚ
ŽƉ
ĚĞ
ƉŽĚŝĂ
ĚĞ >ĂŐĞ
ga dood aan jou “. Inmiddels werden al 10 CD’s van eigen hand ingeblikt.ǀĂŶ
Hĳ schrĳ
ft zĳn

>ĂŶĚĞŶ͘/ŶϭϵϵϯƐĐŽŽƌĚĞŚŝũǌŝũŶĞĞƌƐƚĞŶƌ͘ϭŚŝƚŵĞƚ“/ŬŐĂ
eigen liedjesteksten, en doet dit ook voor verscheidene andere podiumartiesten.

ĚŽŽĚĂĂŶũŽƵ“͘/ŶŵŝĚĚĞůƐǁĞƌĚĞŶĂůϭϬ’ƐǀĂŶĞŝŐĞŶŚĂŶĚ
16u30: Slotwoord.

ŝŶŐĞďůŝŬƚ͘ ,ŝũ ƐĐŚƌŝũĨƚ ǌŝũŶ ĞŝŐĞŶ ůŝĞĚũĞƐƚĞŬƐƚĞŶ͕ ĞŶ ĚŽĞƚ Ěŝƚ

ŽŽŬǀŽŽƌǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĞĂŶĚĞƌĞƉŽĚŝƵŵĂƌƚŝĞƐƚĞŶ͘
Deelnameprĳs: 46 € per persoon.

Info en inschrĳving: Eric De Vogelaere tel 09/282.77.75 of eric.de.vogelaere@skynet.be, GSM 0478 221.093

Gelieve in te schrĳven vóór
vrĳdag 11 oktober via mededeling van naam + voornaam, afdeling en telefoon.
ϭϲƵϯϬ͗
^ůŽƚǁŽŽƌĚ͘
Annulering wegens geldige
reden
mogelĳk tot en met donderdag 18 oktober.

Betaling vóór donderdag 10 oktober 2019 op het rek.nr. BE61 9730 7452 3417 van GOSA Gezinsbond
ĞĞůŶĂŵĞƉƌŝũƐ͗ϰϲ€
per persoon.
Gewest Deinze met vermelding
Mantovani,
naam, lidnummer, afdeling.
/ŶĨŽĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗ƌŝĐĞsŽŐĞůĂĞƌĞƚĞůϬϵͬϮϴϮ͘ϳϳ͘ϳϱŽĨĞƌŝĐ͘ĚĞ͘ǀŽŐĞůĂĞƌĞΛƐŬǇŶĞƚ͘ďĞ'^DϬϰϳϴϮϮϭ͘Ϭϵϯ
Aandacht: Het aantal plaatsen
is beperkt !!! Gelieve dus snel in te schrĳven !!!
'ĞůŝĞǀĞŝŶƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶǀſſƌǀƌŝũĚĂŐϭϭŽŬƚŽďĞƌǀŝĂŵĞĚĞĚĞůŝŶŐǀĂŶŶĂĂŵнǀŽŽƌŶĂĂŵ͕ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶdĞůĞĨŽŽŶ͘
ŶŶƵůĞƌŝŶŐǁĞŐĞŶƐŐĞůĚŝŐĞƌĞĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬƚŽƚĞŶŵĞƚĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϴŽŬƚŽďĞƌ͘

LEDENVOORDELEN:
2 € spaarkorting op ﬁlmcheques.
De herfst staat voor de deur. We kregen de lĳst
door met ﬁlms die in het najaar in de Kinepolis-bioscopen te zien zullen zĳn.
Daar zitten heel wat ﬁlms bĳ die een extra boost
aan onze verkoop van bioscoopcheques kunnen geven.
Hieronder een selectie van ﬁlms uit de lĳst van
Kinepolis. Deze ﬁlms lopen momenteel in de
bioscoopcomplexen.
- “The Lion King”: animatieﬁlm van jonge leeuw
Simba
- Spider-Man: Far from home : Avonturenﬁlm
- Toy Story 4: animatieﬁlm
- Playmobil de ﬁlm
En in het najaar verwachten we deze ﬁlms:
- Shaun the Sheep Movie: Farmagedon: okt.
- Frozen 2: nov 19
- Sint en Piets: okt/nov 2019
- FC De Kampioenen: dec 2019
- De buurtpolitie 3: in het circus: okt 2019
- Blinky bill: sept 19
- Angry birds 2: okt 2019
- Abominable: okt 2019
Je ziet, dat daar een aantal top familieﬁlms bĳ
zitten, dus uitstekend voor onze leden.
De leden kunnen met de bioscoopcheque van
Kinepolis hun stoeltje reserveren, via de kinepolis website, zodat ze zeker zĳn van hun voorkeursplaatsje!

Er is een nieuw dienstenkantoor DAOUST geopend
in Deinze: Tolpoortstraat 101, bus 2

tel. 09/218.77.80

openingsuren:
maandag tot vrĳdag: 8u30 - 12u30 en 13u30 - 17u30
weekend: gesloten
Leden ontvangen 0,75 € spaarkorting per gepresteerde dienstencheque.

KINDERPARTYBOX

OOK NIEUW in Deinze (Astene):
vanaf 1 september 2019: 10% spaarkorting bĳ online boeking
van een kinderpartybox op www.kinderpartybox.be
De korting wordt nadien toegevoegd in de online portemonnee.

info@kinderpartybox.be - 0473/31 44 19

afhalen enkel op afspraak, adres: Dorpsstraat 40, ASTENE
Wedstrĳd: win je lidgeld terug!

Tot het einde van dit jaar kan je meedoen aan onze Instagram-wedstrĳd: maak een leuke foto van je aankoop bĳ een handelaar die
spaarkorting geeft, deel je foto via Instagram en maak kans om je
Gezinsbond-lidgeld volledig terug te winnen!
Elke maand kiezen wĳ maar liefst 5 winnaars uit. Ben jĳ een van de
gelukkigen? Dan win je je lidgeld terug onder de vorm van spaartegoed op je lidkaart. Lees aandachtig het wedstrĳdreglement en
waag je kans.

noteer nu reeds: Gewestelĳke sportnamiddag

SPORTHAL PALAESTRA DEINZE

zondag 17 november 2019 van 14u30 tot 17u30

De lĳst van verkooppunten kunt u terugvinden
in het bonnenboekje.

OP WIELEKES DEINZE

Zeg hé,
sport je mee?
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 een beperkt bedrag aan lidgeld en je
ruilt de ﬁets voor een groter exemplaar indien nodig. Je kan ook
lid worden als je een bruikbaar ﬁetsje binnenbrengt (dan hoef je
niet voor een abonnement te betalen).
Er is een aanbod van ombouwbare loopﬁetsjes die meegroeien
met je peuter (vanaf 1,5 jaar) tot jongens- en meisjesﬁetsen tot
en met 12 jaar (26 inch).
Jaarabonnement vanaf 15 € Waarborg vanaf 30 €
5 € Korting voor leden van Gezinsbond of Fietsersbond
Openingsuren in 2019,
Op woensdag van 17 tot 19 uur op 02/10, 06/11, 04/12
Op zaterdag van 10 tot 12 uur op 21/09, 19/10, 16/11, 21/12
in de kelderruimte van de Leiespiegel (ingang wordt aangeduid
met de banner van Op Wielekes Deinze).
Meer info op: www.deinze.be/opwielekes

