Gezinsbond
ARDOOIE
januari - februari - maart
1. maandag 3 februari:
INFO-avond: “Voedselallergieën”
2. maandag 17 februari :
INFO-avond: “Verzekeringen : nuttig, nodig of
overbodig”
3. zondag 2 maart :
Tweedehandsbeurs
4. dinsdag 4 maart :

Magisch verteltheater : “Ik kan wat een ander niet
kan”
Noteer ook alvast in uw agenda:
Paasmaandag 21 april :
Paasontbijt met bezoek van de paashaas
Activiteiten GOSA :
vrijdag 14 februari 2014 :
muzikale voorstelling : ELYSE
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Beste Bondsleden,
Het jaar 2013 zit er bijna op. Wat is het toch weer vlug gegaan.
We houden er toch een aantal heel mooie herinneringen aan over, denk maar aan het
paasontbijt, Draakjes, Lego-namiddag, gezelschapsspellennamiddag en onze afsluiter
de Winterhappening.
Ook op sportief vlak viel er heel wat te beleven : watergewenning, zwemmen,
kleuterturnen en ropeskipping.
Daarnaast is er nog ons jaarlijks vast aanbod, zoals de tweedehandsbeurzen,
kinderoppasdienst, allerhande kortingskaarten, enz…
Maar wat ons vooral zal bijblijven in 2013 is het aftreden van Christiaan Van Bruwaene
als voorzitter, en zijn vrouw Griet die ons bestuur verlaat.
Sinds 1995 waren zij beiden actief bestuurslid. Griet was vele jaren het verkooppunt
van de trein- en telefoonkaarten vanuit haar zaak in de Beverensestraat. Later nam ze
ook de kortingskaarten en de sportactiviteiten onder haar hoede. Christiaan startte als
verantwoordelijke van de gezinsspaarkaart. Na enkele jaren nam hij daarbij ook het
voorzitterschap op zich en heeft deze taak 10 jaar met succes volbracht.
We gaan Griet missen en Christiaan mogen we hopelijk nog enkele jaren als
bestuurslid blijven verwelkomen.
We starten 2014 dus met een kersverse voorzitter : Mevr. Judith Bauwens
“Het begon allemaal een jaar geleden, aan de schoolpoort. Een praatje met een
andere mama, ook bestuurslid, leidde tot een eerste deelname aan een
bestuursvergadering. En jawel, ik voelde mij onmiddellijk op mijn gemak in de groep. Ik
werd er verwelkomd, er was een goede sfeer, een goede samenwerking, gelach, een
glaasje en een hapje, kortom: tof ! Al gauw besliste ik om maandelijks naar de
vergaderingen te gaan en mij als bestuurslid te laten benoemen. Dit was de start van
een heel avontuur. Een avontuur waarop ik tot op heden nog geen dag spijt van heb
gehad. En hopelijk kunnen we dit avontuur, samen met de andere bestuursleden en al
onze leden nog vele jaren verder zetten.
Want wat we willen, is van de Gezinsbond Ardooie een sterke vereniging maken. Een
vereniging waar het gezin centraal staat. Met allerhande activiteiten rond het gezin én
onze schatten van kinderen. Waar we nieuwe gezinnen leren kennen en banden met
andere gezinnen versterken. Een gezinsbond waarin we ons thuis voelen, waarin onze
kinderen opgroeien en met de glimlach aan terug denken.”
Graag bedanken we dan ook al onze leden voor hun massale
aanwezigheid op onze activiteiten in het voorbije jaar. Dankzij
u, zijn het één voor één leuke herinneringen geworden.
We wensen, u, leden, tevens een prettig eindejaar toe, en voor
2014 alvast een goede gezondheid, veel geluk, vreugde en
liefde.

Info-avond: “Voedselallergieën en –
intolerantie”
door Femma i.s.m. Gezinsbond

Voedselallergie is een verkeerde reactie van het lichaam op voedsel.
Steeds meer mensen krijgen te maken met een vorm van
voedselallergie en voedselintolerantie. Wij denken meestal aan gluten,
maar daar komt ook in veel
gevallen overgevoeligheid aan
zuivel bij, zowel lactose
(melksuiker) maar evengoed
caseine (melkeiwit). En hoe
onschuldig is het voor de hand
liggende vervangprodukt soja?
We gaan dieper in op het
verschil tussen allergie, pseudoallergie en intolerantie en
lichten een tipje van de sluier op
van het zeer complexe
immuunsysteem.
Wanneer : MAANDAG 3 februari om 20.00 u
Waar : Cafetaria WZC (Woonzorgcentrum) Kortrijkstraat 58, Ardooie
Gastspreker : Mevr. Martine Coussement
Wie : ouders - grootouders - opvoeders - voedingsdeskundigen
Prijs : 1€ leden – 5€ niet leden
Inschrijven via : greet.driessens@telenet.be

Info-avond: “Verzekeringen : nuttig,
nodig of overbodig”
door Gezinsbond

In Belgie kan je je voor bijna alles verzekeren. Je kan je woning, auto,
gezinsleden, ziekte en zelfs het mogelijke slechte weer op je vakantie
verzekeren. Eigenlijk kan je een verzekering afsluiten tegen elk
denkbaar risico zolang je de premies maar betaalt. Deze premies
nemen een hele hap uit het
gezinsbudget. Daarom willen we
in deze voordracht info geven
over welke verzekeringen nu
noodzakelijk, wenselijk of
overbodig zijn. We gaan dieper
in op de belangrijkste
verzekeringen. Want, wie raakt
volledig wijs uit alle “kleine
lettertjes”? Deze voordracht wil
hierin duidelijkheid scheppen.

Wanneer : MAANDAG 17 februari om 20.00 u
Waar : CC ‟t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gastspreker : Mevr. Judith Bauwens
Wie : iedereen
Prijs : 1€ leden – 5€ niet leden
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- EN KINDERKLEDING,
BEDJES, BUGGY‟S, ZITJES, PARKEN, LOOPREKJES,
FIETSJES, SPEELGOED,
BOEKEN, ENZ…
IN C.C. ‟T HOFLAND op ZONDAG

2 MAART

GRATIS TOEGANG van 13.00 u tot 16.00 u
Bar en cafetaria zijn de hele namiddag open
met oa. koffie met heerlijke pannenkoeken,
streekbieren, frisdranken en versnaperingen
Ardooise leden van de gezinsbond kunnen zich NU reeds inschrijven bij
Lindsay Vandewiele.
Contactgegevens : lindsayvandewiele@live.be of 051/74.78.85
Niet Ardooise leden van de gezinsbond kunnen zich vanaf januari
inschrijven.

Magisch verteltheater :
“Ik kan wat een ander niet kan"
'Hoi, weet jij, heu... Weet jij dat ik een geheim
heb?
Ja, inderdaad, ik heb een groot geheim: Ik kan
iets wat niemand anders kan... Ik kan G...
Neen, ik zal het nog niet verklappen, maar één
ding wil ik je graag vertellen:
Mijn geheim heeft iets te maken met piraten,
sprekende dieren en een groot, duister kasteel
waarin een meester woont...
Wens je te weten wat mijn geheim is? Neem
gezellig plaats en ik zal het je vertellen...
'Ik Kan Wat Een Ander Niet Kan' is een 50-minuten durende voorstelling die
kinderen op het puntje van hun stoel laat zitten. Het is een interactieve mix
van vertellen en goochelarij .
Wanneer : DINSDAG 4 maart om 14.30 u
Waar : CC „t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gast : Dhr. Filip Van Caeneghem
Wie : kinderen van 6 tot 9 jaar (max. 40 kinderen)
Prijs : 3€ leden – 6€ niet leden
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91

Ouders en grootouders kunnen tijdens de voorstelling, in
het cafetaria genieten van een koffie met gebak,
streekbieren, frisdranken en versnaperingen.

GOSA : PASSENDALE 2014

Elyse
Vrijdag 14 februari 2014 om 14.00 u, PC de Craeye - Passendale
Alsof ze gisteren werden geschreven, presenteert
Elyse u een resem chansons uit de vroege jaren ’30 tot
begin jaren ’70 (Charles Trenet, Jacques Brel, Charles
Aznavour, Edith Piaf, …). Hier en daar klinkt een
recentere noot.
Voor dit programma kruipt Els Peeters in de huid van
haar alter ego ‘Elyse’. Elyse staat voor passie, schwung
en poëzie.
In een semi-akoestische bezetting wordt een keur aan
levensliederen gebracht zoals ze bedoeld zijn: puur én
recht naar het hart!
Inschrijven en info via : diane.verhulst@telenet.be of tel. 051/48.86.91
Kostprijs : € 10 (koffie en dessertbordje inbegrepen) - (niet-leden: € 12)
Er wordt een bus voorzien vanuit Ardooie om 12.30 u aan de oude sporthal.
(Einde voorzien omstreeks 17.00 u)

Kinderoppasdienst - tarieven





Prestatieboekje (voor 5 prestaties)
Tarief per uur
Overnachting van 22 tot 8 uur
Minimumtarief (= 2 uur)

€ 7,50
€ 4,00
€ 20,00
€ 8,00

Contact: kinderoppas@gezinsbondardooie.be of tel. 051/74.76.38

!! Gezinsbond Ardooie nu ook op Facebook !!
“Volg” ons of wordt “vriend” met Gezinsbond Ardooie op Facebook en ontvang
elke week tips

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden of raadpleeg
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* VOORZITTER :
Judith Bauwens
tel. 0479 44 02 02
Izegemsestraat 46a - 8850 Ardooie

desmet.bauwens@telenet.be

* 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) –
TWEEDEHANDSBEURS
Lindsay Vandewiele
tel. 051-74 78 85
lindsayvandewiele@live.be
Steenstraat 54 - 8851 Koolskamp
* 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 christiaan.vanbruwaene@telenet.be
Beverensestraat 11 – 8850 Ardooie
* VERANTWOORDELIJKE SPORT :
Veerle Verhaest-Goethals
tel. 051-69 38 59
Hogeschuurstraat 10 - 8850 Ardooie

veerle.goethals@telenet.be

Els Vanpeteghem
Brugstraat 17 - 8850 Ardooie

tel. 051-69 08 35

els.vanpeteghem@telenet.be

Hilde Stevens
Motestraat 16 - 8850 Ardooie

tel. 051-30 04 99

hilde.stevens7@telenet.be

Frederik d’Hooghe
Kortrijkstraat 7 - 8850 Ardooie

tel. 051-74 46 67

frederik.dhooghe@skynet.be

Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie

