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Gezinsbond BORSBEKE 

 



 

Beste leden, 

Het jaar 2020 zullen we niet gauw vergeten. Sinds midden maart 

wordt ons leven grotendeels beïnvloed door het coronavirus. De 

maatregelen hadden effect op het dagelijks leven van ieder van ons. 

Ook als Gezinsbond werden ook wij vanaf midden maart gedwongen 

om zo goed als alle activiteiten te annuleren. 2021 zal nog niet 

helemaal gewoon verlopen, en zijn er nog heel wat onzekerheden. 

Toch kijken we de toekomst positief tegemoet en durven we 

voorzichtig nieuwe plannen te maken. We stellen jullie graag ons 

jaarprogramma voor, al is het onder voorbehoud. We hopen 

oprecht jullie in de toekomst te mogen verwelkomen op onze 

activiteiten. Houd jullie brievenbus / mailbox in de gaten voor 

uitgebreide info betreffende onze activiteiten.  

Omdat je je lidmaatschap in 2020 niet ten volle kon beleven, krijgen 

alle betalende leden voor het jaar 2021 €5 spaartegoed cadeau op 

de lidkaart.   

De vrijwilligers van Gezinsbond Borsbeke staan ook nu voor u 

klaar: 

Godfried Nica Kleine Ruiweg 16 053/627188 

Koen Bogaert Kampenstraat 20 053/630389 

Sonia Van Der Putten Wijteveld 3 0473/478840 

Lotte Bovijn Lochtingwegel 2 0475/569800 

Rositta Ramsdam Rozenstraat 16 053/632995 

Albertine Vidts Provincieweg 209 053/631986 

Sofie Troch Dottesstraat 11 0474/352916 

 

Ben je nog geen lid, maar wens je je aan te sluiten bij onze 

vereniging, neem dan contact op met één van de 

bestuursleden of mail lotte_bovijn@hotmail.com 



 

Lokaal Verkooppunt:  Albertine Vidts  Provincieweg 209 

 

 

 

 

 

Koop bij de handelaars in onze buurt: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek al je kortingen op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen; 

check je spaartegoed op www.mijngezinsbond.be                              

Sporten bij de gezinsbond, www.gezinssportvlaanderen.be 

 

Babysit nodig of wil je graag zelf babysitten? 

www.gezinsbond.be/kinderoppasdienst 

Bezoek onze website: borsbeke.gezinsbond.be 



 

Welkom op onze activiteiten!  

Krokusvakantie Fotozoektocht in je bubbel (wedstrijd) 
Ontdekking van Borsbeke 13 – 21 februari 2021 

Pasen 3 april Paasverrassing 
 

Voorjaar  Wijndegustatie  
 

Voorjaar Fusie: Lentewandeling 
 

Mei GOSA: treinuitstap Antwerpen 
 

Juni / Juli / 
Augustus 

Fietsen / wandelen op dinsdag 

28 augustus Garageverkoop tijdens kermis Borsbeke 
 

25 september GOSA Busuitstap: Lessen en Doornik 
 

oktober - 
december 

kooklessen voor mannen 

13 oktober Lezing Steenoven Jean Paul van Bendegem 
 

28 oktober  GOSA Oost-Vlaanderen Provinciale 
herfstontmoeting  

Herfstvakantie 
 

Activiteit 100 jaar Gezinsbond 

11 November  Sint-Maarten aan huis 
 

28 december Fusie: Poppentheater Pedrolino 
 

 

 


