Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
juli – augustus - september
1. Zaterdag 30 augustus : (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks zwemlessen
2. Zondag 7 september :
Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen
3. Zaterdag 13 september: (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks watergewenning
4. Zaterdag 20 september :
Proefles + start lessenreeks kleuterturnen en
omnisport-ropeskipping
Nog meer voordeel met je lidkaart :
Herfst-tombola in september-oktober
Activiteiten GOSA :
maandag 29 september 2014 :
Dagreis Louvre-Lens en omgeving
(info Gerda Verhanneman 0494/34.06.82)

www.gezinsbondardooie.be
Jaargang 24 Nr. 3 - Juli 2014

Beste Bondsleden,
De grote vakantie is van start gegaan. Ook wij, Gezinsbond Ardooie, gaan er eventjes
tussenuit.
Niettemin zijn er toch heel wat activiteiten in juli en augustus op nationaal en
provinciaal vlak, waar leden van de Gezinsbond fikse kortingen kunnen genieten.
Meer info omtrent allerlei activiteiten vindt u op www.gezinsbond.be of
www.gezinsbond-wvl.be of in het 14-daags Bondskrantje.
Vanaf september gaat Gezinsbond Ardooie terug van start met een resem toffe
activiteiten, waaronder : tweedehandsbeurs, kleuterturnen, omnisport-ropeskipping,
watergewenning, zwemlessen, info-namiddag, geboorteboomactie,
gezelschapspellennamiddag , GOSA-activiteiten en de niet te missen succesvolle
“Winterhappening” op zondag 14 december.

Betaal met je lidkaart en WIN !!
GEWEST – ROESELARE : HERST - TOMBOLA
met € 1000,00 prijzen in september-oktober

Elke afname van € 10 =
kans op waardebon van € 10

Nu ook korting op je kaart bij :
LUXAUTO (huurwagens), Meiboomlaan 140, Roeselare, TABLOO VIVANT
(bloemen), Wijnendalestraat 78, Beveren-Roeselare, DUMOULIN
(optiek/juwelen), Bruggestraat 25, Ingelmunster, Bloemen VANDEVELDE,
Leenstraat 74, Izegem, M-DECO-STORES (gordijnen), Slijperstraat 62,
Oostnieuwkerke, TUTTI SENSI (lingerie), Vijfwegenstraat 164, Roeselare,
bakkerij Degroote, Bruggestraat 64, Hooglede, Florist Donck, St. Petrus en
Paulusstraat, Rumbeke, Jules en Julia kinder- en jeugdschoenen,
Houthulststraat 154, Staden

In onze eigen afdeling kan je terecht bij :
Kledingzaak Den Yzer (Stationsstraat) en verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat)

Kijk in uw bonnenboekje voor alle aangesloten
handelaars of op de website van de gezinsbond van de
desbetreffende gemeente

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- EN KINDERKLEDING,
BEDJES, BUGGY‟S, ZITJES, PARKEN, LOOPREKJES,
FIETSJES, SPEELGOED,
BOEKEN, ENZ…

IN C.C. ‟T HOFLAND op ZONDAG

7 SEPTEMBER

van 13.00 u tot 16.00 u - GRATIS TOEGANG
Bar en cafetaria zijn de hele namiddag open
met oa. koffie met heerlijke pannenkoeken,
streekbieren, frisdranken en versnaperingen
Contactgegevens : lindsayvandewiele@live.be of 051/74.78.85
Wie zich nog wil inschrijven voor een standje op de beurs, is er helaas
geen plaatst meer. Maar vanaf november kunt u zich opnieuw inschrijven
voor de tweedehandsbeurs van zondag 1 maart 2015.

ZWEMMEN EN
WATERGEWENNING
Onze buren te Koolskamp organiseren ook dit jaar opnieuw een serie
zwemlessen in het zwembad te Lichtervelde (Zandstraat 15).
Uiteraard krijgen de Ardooise leden opnieuw de kans hieraan deel te nemen…..
Verplaatsing gebeurt met de eigen wagen.

 ZWEMMEN :
* vanaf 30 augustus tot 25 oktober 2014
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* vanaf het 1e leerjaar
Kostprijs inclusief verzekering :
* leden Gezinsbond: € 55,00 - niet leden : € 75,00

 WATERGEWENNING EN VOORBEREIDEND ZWEMMEN :
* vanaf 13 september tot 25 oktober 2014
* van 17u tot 17u30 : watergewenning 2de kleuterklas
* van 17u30 tot 18u : voorbereidend zwemmen 3de kleuterklas
Kostprijs inclusief verzekering :
* leden Gezinsbond: € 30,00 - niet leden : € 50,00

Voor inschrijving :
1. Contacteer Isabelle Thiry-Vanderstichele,
Egemsestraat 22 - tel. 051/74 76 47 of thiryvanderstichele@scarlet.be
(bij voorkeur contact via mail)
2. Na bevestiging via telefoon of mail ten laatste op
20 augustus 2014 betalen via overschrijving op
BE78 7509 4301 7186 AXA BBE 22
van Gezinsbond Koolskamp.

Na betaling ontvangt U een bevestiging van uw inschrijving.

KLEUTERTURNEN
‘T SPRINKHAANTJE

Een “vroege” kennismaking met diverse bewegingsvormen en het belang dat
wij daaraan schenken, hoeft reeds lang niet meer uit de doeken te worden
gedaan.
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 juni 2015 - NIET tijdens vakanties)
(bij onvoldoende inschrijvingen voor 2 lesuren
reduceren we naar 1 uur)
De proefles is op zaterdag 20 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 27 september.
Voor wie?

Voor alle kleuters, meisjes en jongens, geboren in 2011 en
volgende

Door wie?

Professionele begeleiding door Aariën & Céline

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 65,00
Niet leden : € 95,00
e
(bij inschrijving : vanaf 2 gezinslid € 5,00 korting)
(U ontvangt een formulier voor tussenkomst van de
mutualiteit)

Info ?

Tel. 051 – 69 38 59
E-mail : veerle.goethals@telenet.be

OMNI-SPORT/ROPESKIPPING
Ropeskippen is in. De 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 zaterdag 20 september !

Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer?

Zaterdagvoormiddag
11.00 uur tot 12.00 uur
(tot einde juni 2015 NIET tijdens vakanties)
De proefles is op zaterdag 20
september
Na de proefles kan er
ingeschreven worden of de
week daarna op zaterdag 27
september.

Voor wie?

Voor meisjes en jongens vanaf 8 jaar

Door wie?

Professionele begeleiding door Céline

Prijs?

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

Info ?

Tel. 051 – 69 38 59
E-mail : veerle.goethals@telenet.be

GOSA-activiteit
Op maandag, 29 september 2014
Bezoek museum Louvre-Lens en omgeving met onze gids de
heer Bernard Delvoye








Om 07.15 uur: Izegem: Parking goederenstation
Om 07.45 uur: Roeselare: Parking aan de Expo-Hallen
Na een koffie met croissant: Begeleid bezoek (met audiogids) aan het
museum „Louvre-Lens‟
Verzorgd middagmaal in het centrum van Lens
Na het middagmaal rondrit met enkele stopplaatsen en enkele (korte)
wandelingen voorzien: o.a. Atrecht (Arras) - Notre-Dame-de
Lorette: indrukwekkende, militaire begraafplaats - Vimy: Canadees
oorlogsgedenkteken met onmetelijke vergezichten.
Om 18.00 uur: Verzorgde avondmaaltijd in „In den Grooten Moriaan‟
Wervik en terugreis

Prijs: € 52,00 per persoon alles inbegrepen – ook dranken aan tafel
Inschrijven: gerda.verhanneman@skynet.be of 0494 34 06 82
met vermelding van opstapplaats a.u.b.
Betaling: uiterlijk op 22 september 2014 op rekening : BE40 7310 2324 0363
Gezinsbond VZW – GOSA gewest Roeselare

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

De Gezinsbond in Ardooie is op zoek naar enthousiaste
bestuursleden en/of medewerkers. Voelt u zich aangesproken,
contacteer vrijblijvend 0479 44 02 02.

Enkele tips voor de
zomervakantie

Van maandag 11 t/m zondag 17 augustus 2014 aan voordeeltarief
 Speciale prijzen voor leden van de gezinsbond
Gratis voor kinderen kleiner dan 1 meter
20,50 euro voor iedereen vanaf 3 t/m 99 jaar.
 Kaarten in vvk tot en met 03/08/2014
Te reserveren en/of af te halen bij:
- Borgmans Diana, Klotputten 23, Arendonk  014/37.96.57
of via de site www.gezinsbondretie.be bij het onderwerp
bobbejaanland
- kaarten moeten vooraf betaald worden bij de inschrijving (na
bevestigingsmail) op rekening BE75 1325 3224 9751

Zomerzoektocht Diksmuide
Gezinszoektocht 'De zomer van 14' : de fiets rond en door de Kupe
Fietstocht(afstanden 20 - 30 kilometer) loopt van 1 juli - 31 augustus. Een lus
door het toenmalig oorlogsgebied, om met de kroost af te fietsen en
ondertussen wat dingen te zoeken en te vinden, met wat info en scheve
kanttekeningen: tot daar de ingrediënten voor een leuke uitstap in een mooi
landschap.
5 € per deelnameboekje (formulier met volwassenen en kindervragen).
Deelnameformulieren zijn te bekomen aan het onthaal van de IJzertoren of bij
de toeristische dienst van de Stad Diksmuide.
Een initiatief van de Gezinsbond Diksmuide.

Film in het bos :
Nacht van Bergmolenbos
De apotheose van de zomervakantie 2014 speelt zich af op
augustus in Bergmolenbos in Roeselare.

vrijdag 29

Tijdens de Nacht van Bergmolenbos kan je er
de animatiefilm The Croods meepikken in
openlucht, rondneuzen op het infomarktje in het
speelbos, deelnemen aan het nachtspel van
JNM, muizen en nachtvlinders opsporen of
gezellig napraten in het gelegenheidscafé van
camping Bergmolenbos.
Voor de gelegenheid mag je je tentje opslaan in
het domein en op zaterdagmorgen aanschuiven
voor een ontbijt in het bos.
Kan je de zomervakantie nog origineler
afsluiten? Dat wordt allicht moeilijk.
Afspraak in het speelbos van Bergmolenbos, Oude Marias Lindestraat in
Roeselare.
Voor meer info : www.gezinsbond-wvl.be/nieuws
Inschrijven t/m 22 aug. via : www.westvlaamsehart.be/nachtvanbergmolenbos

40% korting via ledenkaart bij 3DWorld Koksijde
3D World Magic & Fun Koksijde gaat voor haar tweede editie zon 50% groter.
Nog meer plezier voor jong en minder jong op dit bijzonder leuke evenement
waar de bezoeker de held is.
Bij vertoon van uw lidkaart aan de kassa van 3D World, Magic & Fun Koksijde,
krijgen 1,2,3 of max. 4 personen 4 € korting per aangekocht individueel ticket
vanaf 12 jaar (u betaalt dus 6 ipv 10 € per ticket). Deze actie van 12 juli t/m 24
augustus 2014. Niet geldig op voorverkooptickets.

Volg ons op Facebook

en Twitter

Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden of raadpleeg

www.gezinsbondardooie.be
* 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 “LIDKAART WAARMEE JE SPAART” :
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

Koen Fillieux
tel. 0470-90 63 29
Aardbeienstraat 7 – 8850 Ardooie
Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie

koen.fillieux@telenet.be

