AFDELING
ARDOOIE
KALENDER
januari – februari – maart - april

dinsdag 21 februari : balcompagnie – kindertheater
zondag 11 maart : tweedehandsbeurs – lente-editie
woensdag 4 april : paasknutselen - workshop
paasmaandag 9 april : paaseierenontbijt & -feest
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Beste bondsleden
Wat brengt ons 2012 ? Als je de media mag geloven
dan wordt alvast niet veel goeds voorspeld.
Er zal ook wel één en ander van aan zijn.
Gelukkig wordt de soep nooit zo heet gedronken als die
geschonken wordt. Bovendien zullen wij – in alle
bescheidenheid – met gezinsbond Ardooie pogen om
diverse leuke activiteiten aan te bieden aan een goede
prijs-/kwaliteitsverhouding. Dat is uiteraard iets wat
we steeds voor ogen houden en als je het programma
erop naleest zal ook jij daarvan overtuigd geraken. Er
staat reeds heel wat op stapel voor 2012, toch
wordt het programma nog verder uitgebreid.
Daarvan houden we jullie uiteraard op de hoogte.
Noteer echter nu reeds de zaken die jij boeiend vindt.

PAASONTBIJT : paasmaandag 9 april 2012
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 het secretariaat. We herinneren nog even in „t
ledenblad nr. 2 einde maart. Inschrijven dus en alvast
noteren in je nieuwe agenda ! Wil zeker vermelden
hoeveel volwassen evenals aantal kinderen meekomen.

Gezinsbond ARDOOIE – Jaarprogr. 2012
Diverse activiteiten zijn nog in opbouw.
(familiale uitstap, koken voor heren,…)
Gezien op heden nog geen exacte datum –
niet opgenomen in deze lijst

Februari : balcompagnie – kindertheater 21/02
Maart : tweedehandsbeurs – lente-editie 11/03
April : paasknutselen - workshop

04/04

paaseierenontbijt op paasmaandag 09/04
September : Tweedehandsbeurs - herfsteditie 9/9
Gezelschapspellennamiddag 30/9
Oktober : knutselen – workshop 31/10
November : koken voor kinderen
Geboorteboomactie 17/11
December : ledenfeest 16/12

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

BALCOMPAGNIE
BRENGT
“PATEEKES EN PUREE”
met medewerking van de provincie West-Vlaanderen

De Balcompagnie brengt voor ons een interactief bewegings-en
danstheater. Telesfoor Potilius, een sympathieke zonderling,
vindt een groot boek op zolder. Wanneer hij het opent
weerklinkt een stem...'De vinder van het boek mag een wens
doen!'…

Wanneer : dinsdag 21 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 secretariaat (zie lijst achteraan) of via
overschrijving op rek.nr. 979-6256184-77 met vermelding
“Balcompagnie + familienaam + aantal volwassenen + aantal
kinderen”

LIDMAATSCHAP “GEZINSBOND 2012”
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 2011
nog dit eerste boekje van 2012 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 2012”

TWEEDEHANDSBEURS : ZONDAG 11 MAART 2012
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

TARIEFWIJZIGING KINDEROPPASDIENST
OPGELET: Vanaf 1 februari 2012 worden voor onze
kinderoppasdienst en gezelschapsdienst
overal in Vlaanderen en Brussel de
nieuwe tarieven van toepassing:
* het vaste uurtarief wordt 4 euro
* een overnachting (van 22u tot 8u) kost
20 euro
* het minimumtarief wordt 8 euro (voor
alle prestaties van minder dan 2 uur
wordt sowieso 2 uur aangerekend)
* een prestatieboekje kost 7,50 euro
Eventuele prestatieboekjes/-briefjes die je thuis nog hebt,
kan je blijven gebruiken. Vanaf 1 februari worden wel alle
prestaties aan de nieuwe tarieven afgerekend (ook wanneer
een oud prestatiebriefje gebruikt wordt). Indien nog vragen
over deze tariefwijziging dan kan je mailen :
sonja.semetier@skynet.be of tel. : 051- 74 76 38

CHAMOMILIA : VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012
Wat : Drie jonge, talentvolle dames brengen een programma
met gospel, folk, nederlandstalige nummers, kleinkunst, Ierse
folk, country en ook eigen nummers! De rode draad zijn de drie
heerlijke stemmen.
Waar : Parochiaal Centrum – Passendale vanaf 14.00 u
Prijs : € 10 (koffie en dessert inbegrepen) (nietleden: € 12)
Inschrijven noodzakelijk voor 13 februari 2012
• alleen telefonisch bij Marc Himpe 051/20.51.31; Eric Rommel 051/30.87.76

of Gerda Veranneman 051/77.87.40
• betaling gebeurt de dag zelf aan de ingang
• vermeld bij de inschrijving of je de gratis bus neemt (ook vanuit Ardooie)

GOSA JAARPROGRAMMA 2012
 Vrijdag, 17 februari 2012 om 14.00 uur – paroch.centr.
te Passendale – met gratis bus vanuit Ardooie
Chamomilia – vocaal/muzikaal optreden
 Vorming „Familie duurt langer dan een
mensenleven‟ Annie Nuyts en Lieve Sels - eind maart
 Dagreis naar Amiens – eerste week van mei
 Fietsweek: van maandag, 25 juni tot vrijdag, 29 juni 2012
 Driedaagse naar Zuid-Engeland – najaar 2012
 Vorming/ infoavond : Donderdag, 27 september
“De Loge” - Alain van Lembergen
 Kerst feest : donderdag, 27 december 2012

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 :
christiaan.vanbruwaene@telenet.be met titel “lid Ardooie”

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden :
* VOORZITTER :
IN TE VULLEN FUNCTIE
* SECRETARIAAT + VERANTWOORDELIJKE GOSA
AFHAALPUNT NMBS-PASSEN, TELEFOONKAARTEN :
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 & 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
0474-44 08 48
siska.demeulenaere@genius.be
Stationsstraat 37
8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE GEZINSSPAARKAART :
Christiaan Van Bruwaene
051- 74 67 60 christiaan.vanbruwaene@telenet.be
Beverensestraat 11
8850 Ardooie

* VERANTWOORDELIJKE TWEEDEHANDSBEURS :
Els Vanpeteghem
tel. 051-69 08 35
els.vanpeteghem@telenet.be
Brugstraat 17
8850 Ardooie
Evi Feys-Lanckriet
Bessenstraat 3

0477- 38 48 72
8850 Ardooie

feys.lanckriet@telenet.be

Marga Brouckaert – Van Moen
Brabantstraat 27

tel. 051- 74 65 90
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

Stien Peeters
Knollingstraat 16

tel. 0478/ 36 13 11
8850 Ardooie

stienpeeters@hotmail.com

