AFDELING
ARDOOIE
KALENDER
april - mei - juni

woensdag 4 april : paasknutselen - workshop
paasmaandag 9 april : paaseierenontbijt & -raap
* gedurende maart – april – mei neem je automatisch deel aan de
betaal en win-actie telkens je betaalt met je gezinsspaarkaart
(zie ook folder in bijlage)
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Beste bondsleden
Het driemaandelijkse ledenblaadje bestaat reeds
tientallen jaren. We willen dat voorlopig ook zo houden.
Toch willen we ook de nodige info ter beschikking
stellen via een eigen website. Vanaf begin april kan je
via www.gezinsbondardooie.be al de nodige
info vinden over de geplande activiteiten, data,
contactpersonen, prijzen, enz… Sowieso vormt dit een
mooie aanvulling op de info die je reeds via het
ledenblaadje ontvangt. En mocht je dit al eens
kwijtraken dan weet je alvast waar je de gewenste info
kan terugvinden. Oh ja vergeet ook vooral niet in te
schrijven voor ons jaarlijkse paasontbijt annex de
traditionele paaseierenraap. Mochten de kids overigens
nog een knutselnamiddag zien zitten tijdens de
paasvakantie, kijk dan zeker ook even verder in dit
blaadje.

Wist je …. ?
Op zondag 9 september 2012 houden wij opnieuw een
tweedehandsbeurs voor kinderkleding, speelgoed, enz...
Tot eind mei 2012 is INSCHRIJVEN VOOR DEZE BEURS
VOORBEHOUDEN AAN ONZE ARDOOISE LEDEN die wensen
deel te nemen. Vanaf juni kunnen niet leden of kandidaat
deelnemers van omliggende gemeenten inschrijven.
Voor info en inschrijving kan je terecht bij:
Els Vanpeteghem
Tel.: 051-69 08 35
of
els.vanpeteghem@telenet.be

PAASONTBIJT : paasmaandag 9 april

09.00 u.
10.00 u.
11.00 u.

: gezond paasontbijt/buffet voor iedereen
: bezoek paashaas
samen met kinderen eitjes zoeken
: paasverhaal voor de kleinsten
Kostprijs : all-in prijs van € 15,00 per gezin.
(gezin niet-leden : € 20,00)
grootouders,familieleden,… die wensen mee te
komen zijn uiteraard welkom en daartoe
vermelden we hieronder de prijzen (per persoon)
die we voor hen voorzien : lid
€ 7,00
niet-lid
€ 9,00

Inschrijven moet voor vrijdag 6 april – dus wees snel, doe het nu !
Contact via secretariaat tel. of mail : Diane Verhulst
(zie lijst achteraan).
Inschrijving kan cash op secretariaat of via overschrijving op
rek.nr. 979-6256184-77 met vermelding “Pasen + familienaam +
aantal volwassenen + aantal kinderen”

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

PAASKNUTSELEN : woensdag 4 april
Kinderen van 1ste t.e.m. het 6de leerjaar die graag onder begeleiding - even de handen uit de mouwen steken om
iets kleurrijks te maken laten we opnieuw aan hun trekken
komen tijdens de paasvakantie.
Op een creatieve manier en gebruik makend van gerecycleerd
materiaal wordt een unieke, kleurrijke paaskip in elkaar
geknutseld.
Wanneer : Woensdag 4 april
tussen 15.00 u. en 17u.
Waar : Albertzaal
(Koning Albertstraat)
Prijs : € 4,00 (leden)
€ 5,00 (niet leden)

Inschrijven kan tot maandag 2 april 2012.
De kinderen worden verwacht vanaf 14.45 u. aan de ingang.

Info + inschrijven kan bij Veerle Goethals (0498/63 12 02) of
Via mail - veerle.goethals@telenet.be
Deze activiteit gaat enkel door bij voldoende inschrijvingen.

“Vrijmetselarij” infonamiddag van GOSA :
dinsdag 17 april
Voordracht over vrijmetselarij door
De Heer Alain van Lembergen
Gezinscentrum - Iepersestraat 70
8800 Roeselare
In een boeiende uiteenzetting over de Loges komt o.a. aan bod:
Historiek, Symboliek & rituelen - Werkwijze : inwijding,
samenkomsten
We nodigen u van harte uit: - 14.00 uur welkom met koffie
14.30 uur 1ste deel
15.30 uur pauze met aprés-midi’s
16.00 uur: 2de deel (vragen)
Toegang: € 5,00 per persoon (te betalen de dag zelf)
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 10 april bij:
Gerda Verhanneman 051 77 87 40 gerda.verhanneman@skynet.be
Marc Himpe 051 20 51 31 marc.himpe@skynet.be

KINDEROPPASDIENST
VAKANTIEREGELING 2012
Ook tijdens de vakantieperiode (juliaugustus) staan onze babysitters terug
paraat om thuis op de kinderen te komen
oppassen. Om organisatorische redenen is
het belangrijk de gewenste data tijdig door
te geven. Aarzel dus zeker niet om vroeg
contact op te nemen.
Contact : mail : sonja.semetier@skynet.be
tel.
051- 74 76 38
Het tarief (sinds februari 2012) : 4,00 euro/ uur.

