AFDELING
ARDOOIE
KALENDER
januari – februari – maart - april

dinsdag 12 februari : “De” Charel – kindervoorstelling
vrijdag 22 februari : reisverhaal “wereldfietsers Ingrid & Nicole”
zondag 10 maart : tweedehandsbeurs – lente-editie
maandag 1 april : paaseierenontbijt & -feest
woensdag 3 april : paasknutselen - workshop

Raadpleeg voortaan ook steeds :

www.gezinsbondardooie.be

Jaargang 23 Nr. 1 - januari 2013

Beste bondsleden
Bij het schrijven van deze leef ik met de voorspelling
van de Maya’s dat we met zijn allen nooit 2013 halen!
Nu ja mochten we het toch halen dan kunnen we er
maar best voor 100 % van genieten! Bekijk alvast even
het vooropgestelde programma voor dit jaar.
Voor ons traditionele kindertheater konden wij een
klepper van formaat boeken. “De” Charel is dan ook een
echte “sjarel” en kan de kinderen zowel in vervoering
als met verbazing aan het lachen brengen. Iets wat de
twee knotsgekke avonturiers en wereldfietsers Ingrid
& Nicole al evenzeer kunnen. Wie het paasontbijt nog
nooit meemaakte zou overigens moeten weten dat dit
steeds een superleuke ochtend is die de meeste
mensen steevast ver vooruit reserveren in hun agenda.

PAASONTBIJT : paasmaandag 1 april 2013
Zoals elk jaar wordt er samen ontbeten omstreeks 09.00
u. in CC ’t Hofland. Wat later komt de paashaas langs om
de kinderen te verrassen. Samen
gaan ze op zoek naar de eitjes die de
Paashaas voor hen heeft verstopt.
Traditioneel wordt gekozen voor een
all-in prijs van
€ 15,00 / gezin (lid Gezinsbond).
(Gezin niet-lid = 20,00) Inschrijven
hiervoor kan nu reeds via : info@gezinsbondardooie.be We
herinneren nog even in ‘t ledenblad nr. 2 - eind maart
2013. Inschrijven dus en alvast noteren in je nieuwe
agenda ! Wil zeker vermelden hoeveel volwassen evenals
aantal kinderen meekomen.

Gezinsbond ARDOOIE – Jaarprogr. 2013
Diverse activiteiten zijn nog in opbouw.
Gezien er op heden nog geen exacte datum
gekend is werden deze nog niet opgenomen in
deze overzichtslijst.

Februari : De Charel met “Alles !” – kindertheater 12/02
Maart : tweedehandsbeurs – lente-editie 10/03
April : paaseierenontbijt op paasmaandag 01/04
paasknutselen - workshop

03/04

September : Tweedehandsbeurs - herfsteditie 8/9
Oktober : knutselen – workshop 31/10
November : Geboorteboomactie 16/11
Gezelschapspellennamiddag 17/11
December : ledenfeest 15/12

DOORLOPEND op zaterdag
09.00 – 11.00 u. – Kleuterturnen
11.00 – 12.00 u. – Ropeskipping

“DE” CHAREL
BRENGT ONS

“Alles ! ”
met medewerking van de provincie West-Vlaanderen

In deze speelse voorstelling wordt U meegezogen in de
leefwereld van “De” Charel; een zelfingenomen artiest die
graag z'n kunsten toont ... dat hij net iets te snel verliefd
word, z'n trucs niet altijd op applaus worden onthaald
en verliezen niet z'n beste kwaliteit is leert hij door de
confrontatie met z'n
publiek. Circus en van
die dingen, maar voor
vooral veel clownerie
en comedy in deze
interactieve
voorstelling voor
families met kinderen
Wanneer : dinsdag 12
februari
Waar : C.C. ’t hofland - Ardooie
vanaf 14.45u - (voorstelling start om 15.00u.)
Wie : kinderen vanaf 4 jaar – ouders en/of grootouders
Prijs : kinderen 3€(leden) of 5€(niet leden).
Begeleidende (groot)ouders betalen resp. 6€ of 8€
Na de voorstelling is er chocolademelk (koffie) en een
pannenkoek.
Inschrijven via info@gezinsbondardooie.be met vermelding “de
Charel” + familienaam + aantal volwassenen + aantal kinderen

LIDMAATSCHAP “GEZINSBOND 2013”
Sinds enkele jaren worden alle
betalingen voor het nieuwe lidmaatschap
geregeld via overschrijving. Soms
bemerk je dan té laat dat je voor het
nieuwe jaar nog niet betaald hebt.
Daarom krijgen ook de leden van 2012
nog dit eerste boekje van 2013 ter
herinnering in de bus. Jouw lidkaart ligt
gewoon te wachten op betaling in ons secretariaat. Wens je lid
te blijven dan volstaat het om € 35,00 over te schrijven op
rek.nr. 979-6256184-77 met vermelding “lidmaatschap 2013”

TWEEDEHANDSBEURS : ZONDAG 10 MAART 2013
VRIJ TOEGANG TUSSEN
13.00 EN 16.00 U.
KLEDIJ – SPEELGOED
BOEKEN – BUGGY’S
BEDJES – FIETSJES

ALLERHANDE
BABYARTIKELEN
ENZ....
IN DE BAR
ALLE DRANKEN
PANNENKOEKEN EN
KOFFIE

GOSA JAARPROGRAMMA 2013
 Activiteiten
* Dagreis 1 : dinsdag, 14 mei 2013: Mechelen
* Dagreis 2 : eind september/begin oktober
* Vorming: april: “Marc Debie” of
“Verborgen verleiders”
* Vorming najaar: E.H. Antoon Vandeputte,
aalmoezenier van de gevangenis te Brugge
* Vorming jaarbeurs : humoristische causerie
vanuit een veeartsenpraktijk
* Kerstfeest in Ardooie: vrijdag, 27 december

Gezinsbond ARDOOIE – DRINGENDE VRAAG
Op vandaag gaan nog weinig gezinnen zonder digitale
communicatie door het leven. Jullie

e-mailadres is daarbij één van

de basisgegevens. We hebben
reeds heel wat mailadressen van
onze leden aan onze database
kunnen toevoegen. Toch zijn er
nog heel wat adressen die we
missen. Het is niet de bedoeling
deze te pas en te onpas te gebruiken. Bezorg ons dus aub jullie
mailadres zodat we bij speciale gebeurtenissen kort op de bal
kunnen spelen. Wens je naderhand toch geen mails meer te
ontvangen dan volstaat het dit te vragen.
Graag dus een mail naar :
info@gezinsbondardooie.be met titel “lid Ardooie”

DE WERELD ROND MET
GLOBETRAPPERS NICOLE & INGRID
via de Noordkaap - door Iran naar Pakistan
Nicole en Ingrid, zowat het meest bekende fietsduo van
Vlaanderen, zijn terug in België. Zes jaar lang trokken ze
ongemotoriseerd en op een groene manier doorheen 55 landen.
Ze legden zo’n 120.000 km af met tandems, ligfietsen, ezels,
kamelen, kajak, rolschaatsen, te voet, per vlot…

Nicole & Ingrid trekken doorheen Vlaanderen om op hun eigen
dolkomische manier hun avonturen te delen met een ruim
publiek.
Wanneer : vrijdag 22 februari om 19.30 u.
Waar : CC ’t Hofland - Ardooie
Toegang incl. consumptie : leden : € 3,00
niet-leden : € 5,00

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden of raadpleeg

www.gezinsbondardooie.be
* VOORZITTER (ad interim) :
Christiaan Van Bruwaene tel. 051- 74 67 60 christiaan.vanbruwaene@telenet.be
Beverensestraat 11
8850 Ardooie
* SECRETARIAAT + VERANTWOORDELIJKE GOSA
AFHAALPUNT NMBS-PASSEN, TELEFOONKAARTEN + BIOSCOOPTICKETS :
Diane Declercq-Verhulst
tel. 051- 48 86 91 diane.verhulst@telenet.be
Lindenstraat 4
8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE KINDEROPPAS :
Sonja Teerlynck-Semetier
tel. 051- 74 76 38
Frambozenstraat 7
8850 Ardooie

sonja.semetier@skynet.be

* VERANTWOORDELIJKE KORTINGSKAARTEN (trein/ tram/ bus) & SPORT
Griet Van Bruwaene-Vanhee
tel. 051- 74 67 60
griet.vanhee@telenet.be
Beverensestraat 11
8850 Ardooie
* AFVAARDIGING CULTUURRAAD :
Erna Dhondt – Mortier
tel. 051- 74 49 78
Rozenstraat 9
8850 Ardooie

marc-erna@telenet.be

* VERANTWOORDELIJKE CREFI + JONGE GEZINNEN
Siska Deleu-Demeulenaere
tel 0474-44 08 48 siska.demeulenaere@genius.be
Stationsstraat 37
8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE GEZINSSPAARKAART :
Christiaan Van Bruwaene
tel. 051- 74 67 60

(zie ook hoger)

* VERANTWOORDELIJKE TWEEDEHANDSBEURS :
Els Vanpeteghem
tel. 051-69 08 35
els.vanpeteghem@telenet.be
Brugstraat 17
8850 Ardooie
Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051- 74 65 90
Brabantstraat 27
8850 Ardooie
Hilde Stevens
Motestraat 16

tel. 051- 30 04 99
8850 Ardooie

hilde.stevens7@telenet.be

Veerle Verhaest-Goethals
Hogeschuurstraat 10

tel. 051-69 38 59
8850 Ardooie

veerle.goethals@telenet.be

Frederik d’Hooghe
Kortrijkstraat 7

tel. 051/74 46 67
8850 Ardooie

frederik.dhooghe@skynet.be

Judith Bauwens
Izegemstraat 46 A

tel. 0479-44 02 02
8850 Ardooie

desmet.bauwens@telenet.be

Lindsay Vandewiele

tel.

Steenstraat 54

051-74 78 85 lindsay.vandewiele@live.be
8851 Koolskamp

