AFDELING
ARDOOIE
KALENDER
juli – augustus - september
+ vooruitblik oktober, november
& december
* zondag 9 september : tweedehandsbeurs
* zaterdag 22 september : start kleuterturnen +
omni- ropeskipping
* zondag 30 september : gezelschapsspellennamiddag
* vrijdag 19 oktober : info-avond “Social-media”
i.s.m. oudercomité I.H.K.A.
* woensdag 31 oktober : themaknutselen voor kinderen
* zaterdag 17 november : Geboorteboomactie
* zaterdag 24 november : Koken voor kinderen
* zondag 16 december : “Winterhappening”
(met lidkaartbedeling)
Jaargang 22 Nr. 3 - juli 2012

Beste leden

“Vakantiedrukte”, een woord met heel wat inhoud ! De gezellige
drukte van een BBQ met vrienden en familie, de creatieve en
deugddoende drukte van het kamp met de jeugdbeweging, de
vervelende drukte van de files op de snelweg richting zee & strand,
de stresserende drukte van de laatste werk- of examendagen voor de
vakantie of de lijfelijke drukte van massa’s mensen op de
festivalweide of groot marktgebeuren. Allemaal “drukte” waar we elk
jaar naar uitkijken of soms ook hopen van gespaard te blijven.
Welnu, na al die drukte voor en tijdens de vakantie starten wij met
gezinsbond Ardooie traditiegetrouw opnieuw met een waaier aan
ontspannende activiteiten. Zo blijven we de zwem- en
watergewenningslessen natuurlijk promoten. Maar ook knutselen,
koken voor kinderen, een toffe gezelschapsspellendag en een
infoavond staan nog op ons programma voor dit najaar. We blikken
zelfs reeds vooruit op onze eerste “WINTERHAPPENING” – niet te
missen ! 2012 blijft gewoon héél gezellig druk !

GEZELSCHAPSSPELLENNAMIDDAG
zondag 30 september
Zin om een gekend, minder gekend of zelfs helemaal nieuw
gezelschapsspel te leren kennen?
Met het gezin of vrienden, opa en oma een namiddagje samen rond
de tafel een spannend spel leren kennen of ontdekken?
Dan moet je er op 30 september zeker bij zijn !
Toegang gratis !
Van 13.00 tot 17.00 u kan je terecht in ’t Hofland om
kennis te maken met een ruim aanbod van toffe
gezelschapsspellen. Een gespecialiseerd bedrijf komt
ons, met enkele medewerkers, bijstaan om de
spelregels duidelijk te maken.
In de namiddag is er koffie en uiteraard kan er van
alles aan de bar worden verkregen.

Aarzel niet en hou deze dag vrij ! Meer info in ledenblad 4.
Wie wil kan eventueel een spel aankopen.
Bij aankoop van gezelschapsspel ter plekke  5 % korting op spaarkaart

BEWEGINGSOPVOEDING KLEUTERTURNEN

‘T SPRINKHAANTJE
Een kind dat op een gezonde, speelse manier kennis maakt met diverse
bewegingsvormen zal later makkelijker keuzes maken naar sportbeleving toe.
Onder begeleiding van Kimara is het kleuterturnen inmiddels
uitgegroeid tot een vaste waarde waar de kleuters elk
weekend ongeduldig naar uitkijken.
Ook dit jaar zijn de lessen in de voormiddag.
Er wordt gewerkt in twee verschillende lesuren volgens de
leeftijd/ mogelijkheden van het kind.

Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer?

zaterdagvoormiddag
e

* 09.00 uur tot 10.00 uur – 3 kleuterklas
e
e
* 10.00 uur tot 11.00 uur – 1 & 2 kleuterklas
(tot einde mei 2013 - NIET tijdens vakanties)
(bij onvoldoende inschrijvingen voor 2 lesuren
reduceren we naar 1 uur)
De eerste les is op zaterdag 22 sept. 2012.
Deze eerste les is tevens een gratis proefles.
e
Geïnteresseerden kunnen zich op de 2 les
inschrijven en krijgen een overzichtskalender.
Voor wie?

Voor alle kleuters, meisjes en jongens

Door wie?

Professionele begeleiding door
Kimara Goethals &Jasmien Vandevoorde

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 65,00
Niet leden betalen: € 95,00
e
(bij inschrijving : vanaf 2 gezinslid € 5,00 korting)
(we bezorgen iedereen ook een formulier voor premie van
de mutualiteit)

Info ?

Tel. 051- 74 76 38
E-mail : sonja.semetier@skynet.be

ZWEMMEN EN WATERGEWENNING
Onze buren te Koolskamp organiseren ook dit jaar opnieuw een serie
zwemlessen in het zwembad te Lichtervelde. Uiteraard bieden we ook de
Ardooise leden de kans om hieraan deel te nemen…..
OPGELET: DE ACTIVITEITEN GAAN DOOR
OP ZATERDAG VAN 17.00 TOT 18.00 UUR
 ZWEMMEN:
* vanaf 1 september tot 3 november 2012
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* Vanaf het 1e leerjaar
Kostprijs voor 10 beurten:
(incl. € 5 verzekering)
·
lid Gezinsbond: € 55,00 (= € 5,50 per les) - niet lid : € 75,00
 WATERGEWENNING EN VOORBEREIDEND ZWEMMEN:
* vanaf 15 september tot 3 november
* van 17u tot 17u30:watergewenning 2de kleuterklas
* van 17u30 tot 18u: voorbereidend zwemmen 3de kleuterklas
Kostprijs voor 8 beurten: (incl. € 5 verzekering)
·
lid Gezinsbond: € 30,00 / niet lid : € 50,00
Inschrijven kan via Isab. Thiry – Vanderstichele, Egemsestraat 22
tel. 051-74 76 47 - mail : Thiryvanderstichele@scarlet.be

Daarna, TEN LAATSTE OP 20 augustus 2012 betalen via
overschrijving op BE78 7509 4301 7186 AXA BBE 22
Na betaling ontvangt U bevestiging van de definitieve inschrijving.

KOKEN door en voor KINDEREN
ZATERDAG 24 NOVEMBER
Tijdens de “week van de smaak” zal opnieuw
een kookvoormiddag worden georganiseerd.
Koken op kindermaat met oog voor smaak en uitzicht !!
Hou deze voormiddag alvast vrij in uw agenda.
Meer info in ledenblad 4.

TWEEDEHANDSBEURS
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012
TWEEDEHANDSBEURS VOOR KINDERKLEDING,
BEDJES, BUGGY’S,
FIETSJES, SPEELGOED,
BOEKEN, ENZ…
IN C.C. ’T HOFLAND

GRATIS TOEGANG VANAF 13.00 U.
Bar en cafetaria zijn de hele namiddag open
met oa. de mogelijkheid tot koffie met
een heerlijke pannenkoek …
KINDEROPPASDIENST
VAKANTIEREGELING 2012
Gezinnen :
Ook tijdens de vakantieperiode 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 zeker niet om vroeg contact op te nemen.
Wil er aub op toezien dat je steeds een
verzekeringsbriefje meegeeft met de thuiswachter.
Het tarief blijft ongewijzigd : 4,00 euro/ uur.
Kinderoppassers :
Gelieve tijdig jullie vakantieplanning te willen
doorgeven. Kamp, reis, vakantiejob …. Vergeet ook
niet regelmatig de briefjes te bezorgen, zo kan je een
lange zoektocht vermijden op het einde van het jaar.

OMNI-SPORT / ROPESKIPPING
Ropeskippen is in. De groep enthousiaste jongeren die de voorbije
jaren reeds deel uitmaakten van deze groep zullen het getuigen.
Het spreekt voor zich dat we dit dan ook verder uitbouwen.
Je twijfelt nog ?
Kom dan gewoon eens kennismaken op 22 september !
Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer?

Zaterdagvoormiddag
11.00 uur tot 12.00 uur
(tot einde mei 2013 NIET tijdens vakanties)
eerste les op
zaterdag 22 sept. 2012.
Deze eerste les is
tevens een gratis proefles.
e
Geïnteresseerden kunnen zich op de 2 les
inschrijven en krijgen een overzichtskalender.

Voor wie?

Voor meisjes en jongens vanaf 8 jaar

Door wie?

Professionele begeleiding door Jasmien Vandevoorde

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 65,00
Niet leden betalen: € 95,00
e
(bij inschrijving : vanaf 2 gezinslid € 5,00 korting)
(we bezorgen iedereen ook een formulier voor premie van
de mutualiteit)

Info ?

Tel. 051 - 74 67 60
E-mail : griet.vanhee@telenet.be

INFOAVOND “SOCIALE MEDIA”
VRIJDAG 19 OKTOBER
i.s.m. Instituut Heilige Kindsheid Ardooie
Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ is bij de jongeren – maar ook vele
ouderen – een dagelijks gebruikte nettoepassing. Deze vallen allemaal onder
de benaming “Sociale media” of ook wel met de Engelse term “social
media”. Het zijn allemaal online toepassingen waar de mensen zelf zorgen
voor wat er gedeeld wordt met
anderen : verhalen, meningen,
kennis, foto’s en ervaringen. Meer
nog, het is een communicatievorm
die naast het telefoneren, SMS-en &
chatten dagelijks miljoenen kinderen
en volwassenen in de ban houdt.
In samenwerking met het IHKA
willen wij onder begeleiding van een
deskundige ter zake en samen met
e
alle geïnteresseerde ouders (vanaf 3 leerjaar) even dieper ingaan op
mogelijkheden, postieve punten maar ook op eventuele gevaren.
Er zal vooraf ingeschreven dienen te worden.
De infoavond zal doorgaan in de feestzaal van het I.H.K.A. - Toegang gratis.

Meer info in ledenblad 4

“WINTERHAPPENING” met lidkaartbedeling
ZONDAG 16 DECEMBER
Kerstsfeer, lekker winters eten en drinken, live muziek, gezelligheid,
Ledenfeest / receptie, lidkaartenbedeling, info-moment, optredens van onze
turnende kleuters en de “ropeskippende”
jongeren, een babbeltje slaan, samen met
het gezin even ongedwongen genieten in
een toffe Kerstverpakking !
Dit alles op de eerste “Winterhappening”
in zaal de Ark (start om 10.30 u).
HOU DEZE DATUM VRIJ
WE WILLEN AL ONZE LEDEN
VERWENNEN !

Meer info in ledenblad 4

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden of het algemeen mailadres :

info@gezinsbondardooie.be
* VOORZITTER :
IN TE VULLEN FUNCTIE
* 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
* VERANTWOORDELIJKE CREFI + JONGE GEZINNEN
Siska Deleu-Demeulenaere
0474-44 08 48
siska.demeulenaere@genius.be
Stationsstraat 37
8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE GEZINSSPAARKAART :
Christiaan Van Bruwaene
tel. 051- 74 67 60
Beverensestraat 11
8850 Ardooie
christiaan.vanbruwaene@telenet.be
* 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

Nancy Brouckaert
Motestraat 17

0477-55 98 80
8850 Ardooie

n.brouckaert@skynet.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

Evi Feys-Lanckriet
Bessenstraat 3

0477- 38 48 72
8850 Ardooie

feys.lanckriet@telenet.be

