AFDELING
ARDOOIE
KALENDER
oktober – november - december
* 19 oktober : vrijdagavond
INFOAVOND “SOCIAL MEDIA” i.s.m. oudercomité IHKA
* 31 oktober : woensdagnamiddag
KNUTSELNAMIDDAG
* 17 november : zaterdagvoormiddag
GEBOORTEBOOMACTIE i.s.m. gemeente & Provincie
* 24 november : zaterdagvoormiddag
KOKEN VOOR KINDEREN
* 16 DECEMBER : zondag
WINTERHAPPENING met LIDKAARTEN 2013
* 22 februari 2013 : vrijdagavond
REISVERHAAL WERELDFIETSERS INGRID & NICOLE
Raadpleeg voortaan ook steeds :

www.gezinsbondardooie.be
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Beste Bondsleden

Oktober 2012 – nog even en we plannen het eindejaar met al de
onvermijdelijke drukte die er rond hangt. Voortaan hebben we ook
onze eigen stek op internet waar alle info steeds voor handen is
(kijk vlug even op www.gezinsbondardooie.be). In september gingen
we opnieuw van start met onze “bewegingsrecreatie voor kleuters” en
“omnisport-ropeskipping”. Verderop vind je de mogelijkheid om de
kinderen te laten knutselen of misschien bemerk je wel een kok in spe
binnen het gezin nadat die deelnam aan “koken voor kinderen”.
Als ouder kan je alles te weten komen over de mogelijkheden en de
gevaren van de diverse contactmogelijkheden via internet oftewel :
“sociale media even onder de loep genomen”. Zondag 16 december
mag je alvast met rood aanstippen in de agenda. Onze leden worden in
de watten gelegd. “Kerst”- receptie & -etentje, bedeling lidkaarten
2013, optreden van de kleuterturners en onze ropeskippers, aanvraag
van de kortingskaarten 2013, lekkere hutsepot (njammie), muziek &
verrassing !!!! Enfin, kies en noteer maar alvast………

Knutselen in de herfstvakantie
Kinderen van 1ste t.e.m. het 6de leerjaar die graag knutselen
worden verwend.
Wanneer :
WOENSDAG 31 okt.
tussen 15.00 u. en 17u.
Inschrijven kan tot maandag
29 oktober 2012.
De kinderen worden
verwacht vanaf 14.45 u. aan
de ingang.
Waar : Albertzaal (Koning Albertstraat)
Prijs : € 4,00 (leden) - € 5,00 (niet leden)
Info + inschrijven kan bij Veerle Goethals of via email naar :
knutselen@gezinsbondardooie.be
Deze activiteit gaat enkel door bij voldoende inschrijvingen.

“SOCIAL-MEDIA”
Wat zijn dat ?
een samenwerking tussen Gezinsbond
afdeling Ardooie & ouderraad IHKA

INTERNET ? Ja natuurlijk maar…. !
Het digitale ik, privacy & big brother,
online vriendschap en respect,
“Sociale media” : wat kan en wat kan niet ?

Wanneer : VRIJDAG 19 OKTOBER om 19.30 u.
Waar : FEESTZAAL IHKA - Wezestraat Ardooie
Gastspreker : Stefaan Lammertyn van
Pixular_be/Online communicatie
Wie : ouders en/of grootouders
Prijs : toegang gratis

Inschrijven via :
info@gezinsbondardooie.be of oudercomite-ihka@hotmail.com

Kortingskaarten 2013 : hoe aanvragen ?
Wie heeft hier recht op :
Gezinnen met 3 kinderen (< 25 jaar) hebben recht op de kortingskaart.
Hoe te werk gaan ?
- Eerst ga je naar het gemeentehuis waar je vraagt naar het
“formulier van de gezinssamenstelling” (gratis te bekomen).
- Heb je kinderen die verder studeren (+ 18 jaar) dan heb je een bewijs
van inschrijving op hogeschool of universiteit nodig.
- Vervolgens kom je met bovenstaande formulieren + je lidkaart
2012 op zondag 16 december tijdens de “Winterhappening”
in zaal de Ark (zie ook verder) tot bij Griet Vanhee die er dan
voor zorgt dat de gewenste kaart(en) worden aangevraagd.
Kostprijs : € 6,00 per gezin (+ eventueel € 0,50 indien je de kaart thuis
wil toegestuurd krijgen)

Formulieren in de brievenbus worden niet behandeld !

KOKEN VOOR EN DOOR KINDEREN
TIJDENS WEEK VAN DE SMAAK
Op zaterdag 24 november zetten we onze jonge keukenchefs
aan het werk. Soep,voorgerecht,
hoofdgerecht … alles wordt in kleine
groepjes bereid om dan samen de voetjes
onder tafel te steken en te proeven van
elkaars creaties.
We starten om 9 u. eind voorzien om 12 h.
Waar : C.C. ’t Hofland - Ardooie
Graag een keukenschort meebrengen,
eventueel ook potje met deksel om wat rest
mee te geven naar huis.
Leeftijd :
vanaf 3de kleuter tot en met 3de leerjaar.
Prijs :
leden 5,00 euro – niet leden 7,00 euro
Inschrijven voor 21 november bij Els Vanpeteghem (zie lijst
bestuur) Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus snel reageren is
de boodschap.

Wist je …. ?
Op zondag 10 maart 2013 is er opnieuw een tweedehandsbeurs.
Tot eind 2012 is INSCHRIJVEN VOOR DEZE BEURS
VOORBEHOUDEN AAN ONZE ARDOOISE LEDEN
Voor info en inschrijving kan je terecht bij:
tweedehandsbeurs@gezinsbondardooie.be

“WINTERHAPPENING”& lidkaartbedeling
Waarom een winterhappening ?
Ardooise gezinsbondsleden thuis vinden is – vandaag de dag - geen
sinecure. Werk, school, sport, vrije tijdsbestedingen allerhande,
familie & gezin, alles vraagt de nodige tijdsinvestering…..
Daarom willen we het praktische
aan het aangename koppelen.
Een toffe receptie (aangevuld
met een winters etentje) brengt
ons samen. We bedelen de
lidkaarten en de bonnenboekjes.
Intussen kan je ook de
kortingskaarten aanvragen of
eventueel bioscooptickets
aankopen. De kleuterturners en
ropeskippers geven even het beste van zichzelf in een showmoment,
er is live muziek, vooral veel kerstsfeer en …..
er is een verrassing voor iedereen !

Wanneer : zondag 16 december om 10.30 u.
Waar : feestzaal “De ARK”-Ardooie (naast sporthal)
Wie : alle leden en hun familie
Prijs : formule 1 : receptie – GRATIS
formule 2 : receptie & hutsepot
leden
kinderen (6 tot 12 jaar)
kinderen < 6 jaar

: € 10,00 (niet-leden : € 12,50)
: € 5,00 (leden en niet-leden)
: GRATIS

IEDEREEN ONTVANGT NOG EEN APARTE UITNODIGING

DE WERELD ROND MET
GLOBETRAPPERS NICOLE & INGRID
via de Noordkaap - door Iran naar Pakistan
Nicole en Ingrid, zowat het bekendste 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 : leden : € 3,00
niet-leden : € 5,00

www.gezinsbondardooie.be
alle info nu steeds direct beschikbaar op de
site van Gezinsbond Ardooie
Jullie lazen het reeds op de voorpagina
en in het voorwoordje.
Gezinsbond Ardooie steekt van wal
met een eigen site op internet.
De site laat ons - en alle leden met ons
– toe om op elk ogenblik om het even
welke info van voorbije of geplande
activiteiten te raadplegen.

Surf eens naar de
website en wandel op
het gemak even
doorheen de
verschillende
pagina’s (tabbladen).
Bekijk even de foto’s
van vele voorbije
activiteiten of kom
zelfs gerust af met
eventuele suggesties
die onze site nog completer of leuker kunnen maken …
Alvast dank voor jullie feedback !

Kinderoppasdienst - tarieven ?





Prestatieboekje (voor 5 prestaties)
Tarief per uur
Overnachting van 22 tot 8 uur

€ 7,50
€ 4,00
€ 20,00

Minimumtarief (= 2 uur)

€ 8,00

contact: Sonja Semetier - tel: 051/74.76.38 of
email: kinderoppas@gezinsbondardooie.be

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

Evi Feys-Lanckriet

tel. 0477- 38 48 72

Judith Bauwens
Izegemstraat 46 A

tel. 0479-44 02 02
8850 Ardooie

desmet.bauwens@telenet.be

