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ONTSPANNINGSLES 

 

 
Snak jij ook soms naar een avondje echte ontspanning? 

Maar hoe doe je dat, je lichaam en geest tot rust brengen?  

Anita Sanders reikt ons tips en tricks aan om te relaxeren. Ze is 

klinisch psychologe, psychotherapeute en volgde een yoga-meditatie 

opleiding (o.a. in India).  

 

Wil jij ook genieten van een heerlijke ontspanningsles op een unieke 

locatie? 

 

Schrijf je dan in voor 12 oktober op 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be   

 

Waar: Eenbeekstraat 46, 9070 Destelbergen, 

 

Wanneer: donderdag 26 oktober, ontvangst om 19.45u, start om 

20u stipt,  einde om 21.30u 

 

Prijs: 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden van de 

Gezinsbond. De inschrijving is pas definitief na storting op het 

nummer BE36 8906 3432 6881 van Gezinsbond Destelbergen met 

vermelding van je naam + ontspanning 

 

Meebrengen: matje, dekentje en zorg voor gemakkelijke kledij. Heb 

je geen matje, er zijn er enkele beschikbaar. 

Opgelet de plaatsen zijn beperkt! 

mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
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COCKTAILAVOND  GEZINSBOND  

DESTELBERGEN 

 

ZATERDAG 18 november 2017 

Altijd al je eigen cocktails willen shaken? Tijdens deze 

workshop leert Rozemarijn je verschillende cocktails maken 

waarvan je natuurlijk mag proeven.  

Wees er snel bij want maximaal 25 personen kunnen 

inschrijven! 

Waar: Domus, Dendermondesteenweg 439, 9070 Destelbergen 

Kostprijs? 14 euro voor leden, 19 euro voor niet-leden van de 

Gezinsbond 

Inschrijven via activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be met 

vermelding van je naam en lidnummer + aantal deelnemers. De 

inschrijving is pas definitief na storting op het nummer BE36 

8906 3432 6881 van Gezinsbond Destelbergen 

 

mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
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DE  SINT  OP  BEZOEK  

BIJ  JE  THUIS?  

Op zaterdag 2 

december komt hij 

graag langs bij de 

kinderen van de 

Gezinsbond 

Destelbergen. 

 

 

 

Je nodigt hem uit bij je thuis door in te schrijven via 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be . Je vermeldt 

over welk gezin het gaat en hoeveel kinderen er zullen 

aanwezig zijn. De sint verneemt ook graag rond welk uur 

je hem het liefst verwelkomt. Bij de planning houdt Piet 

daar dan zoveel mogelijk rekening mee.  

De helpers van de sint vragen een bijdrage van 2,50 € per 

kind te betalen op het nummer BE36 8906 3432 6881 van 

Gezinsbond Destelbergen. 

mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
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EN VERDER  

Hou zeker ook onze website www.gezinsbonddestelbergen.be 

in de gaten voor de kinderactiviteit tijdens de kerstvakantie 

2017 (27/12 of 28/12). 

 

En voor de mannen komt de nieuwe kookles eraan. Leden van 

de kookclub , hou je mailbox in de gaten. Wil je ook graag 

aansluiten, geef dan een seintje via 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

 

Vergeet je lidkaart niet te gebruiken en geniet van de 

voordelen die je krijgt bij onze plaatselijke handelaars en ver 

daarbuiten. 

 
 
 

 
 
 
 
Deze handelszaken vind je op de Dendermondesteenweg te 
Destelbergen: 
Boeket Der Zinnen (bloemenzaak) 
Optiek Bonne 

Paper Plannes (kinderschoenen) 

http://www.gezinsbonddestelbergen.be/
mailto:activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be
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GEWESTELIJKE GROOTOUDERS- EN 

SENIORENNAMIDDAG 

donderdag 5 oktober 2017 
Waar:  Zaal Begonia , Pintestraat 29  9840 De Pinte 
Wij nodigen jullie vriendelijk uit op de jaarlijkse grootouders- en 

seniorennamiddag.  

PROGRAMMA 
Vanaf 13.30 u.: Verwelkoming 

14.10 u.: Welkomstwoordje door Laurent Lippens, voorzitter Gosa 

Gewest Gent 

14.15 u.: Voordracht door Dhr. Dirk Musschoot 

Van Franschmans en Walenmannen : Vlaamse seizoenarbeiders 

in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw 
Het onwaarschijnlijke verhaal van de Vlaamse seizoenarbeiders die 

om den brode seizoenarbeid moesten doen. Het was keihard werken 

in de bieten, in de cichoreiovens, de steenbakkerijen, de 

suikerfabrieken ….. Steeds ver van huis en niet altijd in 

menswaardige omstandigheden. Een aangrijpend verhaal van hard 

labeur, geïllustreerd met veel authentieke foto's. 

De lezing wordt gesubsidieerd door het VLF. 

Echt een causerie de moeite waard om volgen en dit met 

sprankelende anekdotes!! 

16.00 u.: optreden van de gekende groep 'The old timers guitar 

crew':  een muzikaal optreden met de muziek van toen en de 

sfeer van numet zang, slag- en basgitaar, mondharmonika en 

percussie 

17.10 u; : koffie met 2 belegde broodjes en garnituur 

Deelnameprijs: leden Gezinsbond: € 14 en niet-leden: € 18. Gratis 

drankje inbegrepen! 

Te storten op rek.nr. BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond Gewest 

Gent, Limburgstraat 80, 9000 Gent, met vermelding van ALLE 

personen en (voor leden) lidnummer Gezinsbond. 

Inschrijven en betalen vóór 27 september 2017 a.u.b. 
op het gewestelijk secretariaat, Limburgstraat 80, 9000 Gent. 

Tel: 09/225.46.52, e-mail: gewest.gent@gezinsbond-ovl.be 

mailto:gewest.gent@gezinsbond-ovl.be
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PROVINCIALE HERFSTONTMOETING 

op dinsdag 24 oktober 2017 

in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. 
Programma : 

9u00 : Onthaal met koffie, thee of fruitsap en gebak. 

9u45 : Welkom door onze Provinciale GOSA Voorzitter Ludwine 

Vanhee. 

10u00 : VOORDRACHT : “Televisie zonder grenzen “ door 

 Dhr. Martin Heylen. 

In deze voordracht geeft Martin Heylen ons uitleg over zijn meest 

spraakmakende TV reeksen aan de hand van beeldmateriaal, en 

haalt hij zijn boeiendste herinneringen terug naar boven uit zijn 

meest indrukwekkende TV reizen en reportages zoals ‘Terug naar 

eigen land’  ‘Heylen en de herkomst’ ‘God en klein Pierke’ ‘Terug 

naar Siberië’ en ‘Seatle – Miami’. 

11u30 : Aperitief met 2 koude hapjes. 

12u00 : Middagmaal : Pompoensoep, Orloffgebraad met 

warme groenten, gebakken aardappelen en champignonsaus,  water , 

wijn met bijschenken of 2 gewone drankjes, Appelstrudel met 

bolletje vanille-ijs, koffie. 

15u00 : Optreden Zanger DAVID VANDYCK. 

17u20 : Slotwoord. 

 

Deelnameprijs : 45 € per persoon.  

Inschrijven : via tel. 09 225 46 52 of mail gewest.gent@gezinsbond-

ovl.be vóór vrijdag 13 oktober met vermelding van naam, 

voornaam, lidnummer en afdeling.  

Inschrijving pas geldig na storting (vóór 13 oktober) van 45 € per 

persoon  op het rekeningnummer BE95 4470 0315 6158 van GOSA 

Gewest Gent met vermelding 24-10-2017, naam, lidnummer, 

afdeling. Annulering wegens geldige reden mogelijk tot donderdag 

19 oktober!! 

Aandacht : Het aantal plaatsen is beperkt !!! Gelieve dus snel in te 

schrijven als je er wil bijzijn. 
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Contactgegevens 
Bestuursleden Gezinsbond - afdeling DESTELBERGEN Tel. 

Voorzitter 

ledenbestand 

Hilde De PORRE 

Ledebeekhof 9 

activiteiten@gezinsbonddestelbergen.be 

09 228 91 28 

Secretaris – SCW 

administratie 

Dirk BROCK 

Eikenlaan 12 

 

Gewestelijk 

afgevaardigde 

Frida GOETHALS 

Haenhoutstraat 150 

09 355 67 91 

Penningmeester 

Website 

Bond-ig 

Pieter VAN DAMME 

Veldekenstraat 47 

0485/52.88.47 

Kinderoppasdienst 

Bond-ig 

Katrien DE MOOR  

kinderoppasdienst@gezinsbonddestelberg

en.be 

 

Reductiekaarten Ines DESMET – Stationsstraat 7 

Kortingskaarten@gezinsbonddestelber 

gen.be   

09 228 08 29 

Spaarafgevaardigde Martine De Kesel 

Eikenlaan 12 

 

Telefoonkaarten 

bioscoopticketten 

 

JONGE 

GEZINNEN 

ACTIE 

 

- Chantal DE VULDER 

  Bijlokestraat 41 

 

- Jessica Ongenae 

  Europalaan 17 

 

 

09 228 66 01 

 

 

 

 

 

 

Wijkmeesters Cecile VERPLANCKEN 

Succalaan 22 

Nicole VERREYT 

Dendermondesteenweg 307 

Nicole COOLS 

Kerkham 33 

Mia AERSSENS-RAMAKERS  

Steenvoordestraat 36 

 

verantw. uitgever: Hilde De Porre, Ledebeekhof 9, 9070 Destelbergen. 
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