Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
januari - februari - maart
1. Donderdag 22 januari :
Info-avond: “Luister eens naar mij”
door VZW Bleekweide
2. Zondag 8 maart :
Tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderartikelen
3. Zaterdag 14 maart :
Kinderpoppentheater : “Lappie Lapstock”

Activiteiten GOSA :
1. Vrijdag 20 februari :
Een lach en een lied: Paul Van Hoeydonck

Noteer ook alvast in uw agenda:
Paasmaandag 6 april :
Paasontbijt met bezoek van de Paashaas
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Beste Bondsleden,
Het jaar 2014 zit er bijna op. Wat is het toch weer vlug gegaan.
We houden er wel een aantal heel mooie herinneringen aan over.
Denk maar aan de tweedehandsbeurzen, de talrijke info-avonden:
“Voedselallergiëen”, “ Verzekeringen”, “Werken met Ipad-tablet” en de vele
kinder- en gezinsactiviteiten : “Magisch verteltheater”, “bloemschikken”, het
paasontbijt met bezoek van de Paashaas, Zingen met peuters,” Workshop
Goochelen”, en onze afsluiter het ledenfeest: “de Winterhappening”.
Ook voor onze GOSA-leden was het een boeiend jaar vol info-namiddagen,
muzikale voorstelling Elyse, daguitstap naar Louvre-Lens, en een kerstfeest.
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, een bijzonder en prettig eindejaar
toe, en voor 2015 alvast een goede gezondheid, veel
geluk, vreugde en liefde.

Nieuw bij Gezinsbond Ardooie
Vanaf januari 2015 starten we met een “kinderspaarkaart”.
Deze “kinderspaarkaart” staat op persoonlijke naam van het kind.
Bij elke deelname aan een kinderactiviteit ontvangt het kind een stempel op
zijn/haar “kinderspaarkaart”.
Wanneer het kind 5 stempels heeft verzameld, mag het gratis deelnemen aan
een volgende kinderactiviteit naar keuze.
De “kinderspaarkaart” is te verkrijgen bij elke kinderactiviteit op vertoon van
uw lidkaart waarmee je spaart.
Een kinderactiviteit is een éénmalige activiteit waar enkel kinderen zijn
toegelaten. (niet geldig voor gezinsactiviteiten zoals het paasontbijt,
ledenfeest, …of langlopende activiteiten zoals kleuterturnen, …)
In dit ledenboekje komt de activiteit : kinderpoppentheater “Lappie Lapstock”
in aanmerking als kinderactiviteit.

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 schoolvakanties)
De eerste les is steeds een proefles.
Voor wie?

Vanaf januari kunnen “schoolgaande” kleuters,
geboren in 2012, zich nu ook inschrijven

Door wie?

Professionele begeleiding door Aariën & Céline

Prijs?

Leden : € 45,00 (jan-juni) - niet leden : € 65,00
inclusief verzekering
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

Donderdag 22 januari 2015

Info-avond:
“Luister eens naar mij!”
(VZW De Bleekweide – Lut Celie)
Vaak blijken kinderen veel kwetsbaarder dan op het eerste
gezicht wordt gedacht. Zeker als de veilige grond onder hun
voeten aan het verschuiven ging.
Een hoopje mens, een hoopje kind,
gekwetst kind, gebogen rugje,
hoofd verborgen, in foetus houding
op de speelmat, met verongelijkte
smoel naar je kijkend, kwaad, of
gewoon grienend in een hoekje.
De meesten hebben een signaal
gegeven. Ze beten, klopten,
krabden, sloegen, waren ontploft,
weggelopen, hadden
afscheidsbrieven geschreven.

Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen
met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen,
ontembare emoties, hun apatische gedrag?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om hen te helpen de
angsten, emoties en onzekerheden een plaats te geven en
hoe we hun grote gevoelens constructief kunnen kanaliseren
en dus veruiterlijken.
Naar het gelijknamig en spraakmakend programma :
“De Bleekweide van Annemie Struyf en Lut Celie”
voor Eén in februari-maart 2013.

Gaste : Julie Breemersch (VZW De Bleekweide)
Master in de internationale betrekkingen, Post-universitaire
master Human Resource Management, Verliescounselor, Training
en vormingen

Waar : feestzaal IHKA, Wezestraat 2, 8850 Ardooie
(deuren open vanaf 19u30 – start voordracht om 20u)
Wie : ouders, grootouders, opvoeders, leerkrachten
Prijs : 6 € (te betalen de avond zelf)
(mogelijkheid tot verkrijgen van vormingsattest)
Inschrijven bij :
diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91
greet.driessens@telenet.be of 051 74 49 59
een samenwerking van :

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

ZONDAG 8 MAART

GRATIS TOEGANG van 13u00 – 16u00
Bar en cafetaria zijn de hele namiddag open met oa.
koffie met heerlijke pannenkoeken, streekbieren,
frisdranken en versnaperingen
Ardooise gezinsbondsleden kunnen zich NU reeds inschrijven.
Contactgegevens : lindsayvandewiele@live.be of 051/74.78.85
Niet Ardooise gezinsbondsleden kunnen zich vanaf januari
inschrijven.

LAPPIE LAPSTOK en
“de slissende sleutel” met
CAVA-bar voor ouders en grootouders
Sammie is vaak bang dat hij iets niet kan. Doordat hij het zelfs
niet durft te proberen, mist hij veel leuke dingen. Nu hij verliefd
is op Pien, wil hij daar
wat aan doen. Haar
vertellen dat hij haar
lief vindt, durft hij niet.
Daarom besluit hij
haar iets te geven,
verpakt in een mooi
doosje. Maar als hij het
doosje alleen laat,
komt de tovenaar Tatoe.
De tovenaar geeft
met een toverspreuk de
sleutel een stem. Zo
kan de sleutel zelf
vertellen waar hij zit. Echter blijkt het geen gewone sleutel te
zijn, maar een slissende sleutel!
Een kindervoorstelling van 40 minuten met
antieke marionetten en live-gezongen liedjes

Wanneer :

zaterdag 14 maart om 17u

Waar : CC „t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13,
Ardooie
Wie : kinderen van 3 tot en met 9 jaar
Prijs per kind: 4 € leden – (7 € niet-leden)
(inclusief glaasje cava per ouder/grootouder)
Inschrijven via mail: diane.verhulst@telenet.be of
tel. 051 48 86 91

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

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

