Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
april - mei - juni
1. paasmaandag 6 april :
Paasontbijt met paaseierenraap en
bezoek van de Paashaas
2. zaterdag 18 april :
Speelstraat XXL
3. donderdag 30 april : NIEUW
BBQ voor mannen
4. zondag 3 mei :
2 workshops :
“Zingen met peuters” en “Zingen met kleuters”
5. donderdag 4 juni :
voordracht : “Elektrische fietsen”
LENTE - tombola : zie pagina 2
GOSA - activiteiten : zie pagina 3
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Beste Bondsleden,
De lente is in het land. Tijd om onze tuin in orde te brengen, een frisse schoonmaak,
en natuurlijk ook heel wat leuke activiteiten.
We hadden in het voorjaar een heel bijzondere voordracht “Luister nu eens naar mij” ,
alsook de alom gekende tweedehandsbeurs én het kinderpoppentheater “Lappie
Lapstock en de Slissende Sleutel”. Alle activiteiten waren stuk voor stuk een succes.
Heel wat kinderen, ouders en grootouders, leden en sympathisanten mochten we
verwelkomen en keerden na afloop tevreden én met de glimlach huiswaarts.
Intussen werd de “kinderspaarkaart” geïntroduceerd. Voor iedere activiteit die in
aanmerking komt voor de kinderspaarkaart , zal steeds een duidelijke melding staan in
het ledenboekje. Meer info hierover, vindt u in het vorig ledenboekje (januari 2015) en
op de homepagina van onze website.
Mededeling : de volgende tweedehandsbeurs is op zondag 6 september 2015.
Vanaf juni kunnen onze eigen Ardooise leden zich bij voorrang inschrijven via :
lindsayvandewiele@live.be of tel. 051.74.78.85

Betaal met je lidkaart en WIN !!
GEWEST – ROESELARE : LENTE - TOMBOLA
met € 2.200 prijzen in maart-april-mei (trekking op 19 juni)

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

Nu ook korting op je kaart bij : alle BRANTANO-winkels ,
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,
TORFS (schoenen), slagerij DIDIER Mandellaan 75 Roeselare, …

Kijk voor alle andere handelszaken in uw bonnenboekje.
In onze eigen afdeling kan je overigens terecht bij :
Verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat)

GOSA - activiteiten
Donderdag, 2 april om 14.00 uur

Dr. ir. Eric De Maerteleire
Gezinscentrum - Iepersestraat 70 - 8800 Roeselare
Na het grote succes op de jaarbeurs – “10 tips om gezond oud te
worden” - gaat hij wat dieper in op sommige onderwerpen.

Hij leert ons vooral hoe we het voor een deel zelf in handen hebben, met
onze voeding, maar ook beweging, ons goed voelen in ons vel, … zijn
belangrijk
We verwelkomen u met koffie vanaf 14.00 uur.
In de pauze kan u genieten van lekkere koffiekoeken met koffie!
We vragen € 5,00 per persoon, te betalen op de dag zelf.
Gelieve wel vooraf in te schrijven en dit tot 30 maart bij
Erna Vandevoorde - wilfried.verschoore@skynet.be – tel. 0474 90 73 04

Dinsdag, 5 mei 2015
Dagreis naar Antwerpen met bezoek aan het Red Star Line museum en
begeleide havenrondrit, verzorgde middaglunch en avondmaal.
Prijs: € 58,00 per persoon
Inschrijven: wilfried.verschoore@skynet.be – 0474 90 73 04
met vermelding van de opstapplaats a.u.b.
Wanneer: Vanaf dinsdag, 10 maart 2015
Betaling: Het bedrag moet uiterlijk op dinsdag, 14 april 2015 op onze
rekening staan: BE40 7310 2324 0363 - GOSA gewest Roeselare

Fietsweek: van 15 tot 19 juni 2015 (meer info volgt)

Paasontbijt met paaseierenraap
en bezoek van de Paashaas
Gezinsbond afdeling Ardooie en Beveren

“Eet ’s morgens als een keizer, ’s middags als een koning en ’s
avonds als een bedelaar.”
Het ontbijt is dé belangrijkste
maaltijd van de dag. Op
Paasmaandag bieden wij u een
uitgebreid, overheerlijk en
gezond ontbijtbuffet aan. (met
vrijblijvend bezoek aan tafel
van een diëtiste voor al uw
vragen)
Om 10u komt de “Paashaas”.
Onder muzikale begeleiding
maken we samen een kleine
wandeling door de gemeente met
tractor en kar. In de tuin van
“De Loods” gaan we op zoek
naar zoveel mogelijk paaseieren.
Alle kinderen tot en met 11 jaar krijgen gratis paaseieren mee
naar huis.

HET paasevenement van ARDOOIE ! Wees erbij !

Wanneer : PAASMAANDAG

6 april van 8u30 tot 10u

Waar : CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Wie : kinderen, ouders, grootouders, leden én niet-leden
Prijs : kinderen < 5 jaar : gratis
kinderen van 5 j t/m 11 j : 3 €
volwassenen en 12+ : 5 € (leden) – 7 € (niet-leden)
Inschrijven is noodzakelijk :
mail naar : diane.verhulst@telenet.be of tel. 051/48.86.91
Uw inschrijving is bevestigd via overschrijving op rekening nr.
BE80 9796 2561 8477 met vermelding van: naam, lidnummer, aantal
volwassenen en aantal kinderen (+ leeftijd)
(grootouders dienen afzonderlijk in te schrijven met hun eigen
lidnummer)
!!! OOK NIET- LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !!!
BRENG DUS OOK UW VRIENDEN, BUREN EN FAMILIELEDEN MEE
laat ze genieten van dit evenement en maak kennis met de Gezinsbond

Kennismakingsdag met Gezinsbond en KWB

Speelstraat XXL

Een
groot
schaakspel,
een
gigantische
mikado,
een
reuzetwister,“Angry Birds” in megaformaat,een “vier op een rij”
van een meter hoog, volksspelen, petanque, jongleren,
touwtrekken, springballen, zaklopen en loopklossen, katapult, …
het zijn maar enkele van de spellen waarmee jong en oud zich
zullen uitleven.

GRATIS INKOM
Doorlopend cafetaria met koffie en pannenkoeken,
streekbieren, frisdranken en versnaperingen

ZATERDAG 18 APRIL
Van 14u – 18u op de Parking Albertzaal

Deze activiteit komt in aanmerking voor de “kinderspaarkaart”

!!! NIEUW !!!

BBQ voor mannen
Er zijn meer dan genoeg kookprogramma’s op tv. Maar zelf de
handen uit de mouwen steken onder deskundige begeleiding en met
een toffe groep is toch veel aangenamer dan passief tv kijken.
Van aperitief met hapjes … … … tot en met … … … … …dessert !
Daarna nuttigen we samen het bereide menu.

U brengt mee : keukenmesje,

2 keukenhanddoeken en keukenschort

donderdag 30 april
van 18u30 tot …
Wanneer :

Waar : CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Lesgeefster : mevr. Marleen Desimpelaere (‘t Klein Festijn)
Prijs : 25 € leden - (35 € niet-leden)
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91
Inschrijving is pas definitief na overschrijving op rek. nr.
BE80 9796 2561 8477 met vermelding van uw naam, voornaam
en eventueel lidnummer.
Opgelet : Plaatsen zijn beperkt (maximum 24 mannen) !!!

2 Workshops :
“Zingen met peuters”
“Zingen met kleuters”
“Workshops waar muziek in zit”
Jonge kinderen vinden het heerlijk om te zingen en te bewegen
én zeker met mama, papa, oma of opa erbij. Stemspelletjes,
stemimprovisaties, liedjes met
gebruik van kleine
instrumenten en attributen,
bewegingsoefeningetjes,
liedjes zonder woorden, …
het klinkt als muziek in de
oren.

Wanneer : ZONDAG-voormiddag

3 mei 2015

van 10u–11u voor peuters én van 11u–12u voor kleuters
Waar : CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gaste : Mevr. Patricia Van Maldeghem
Wie : peuters vanaf 18 maanden tot 3 jaar (10u-11u)
kleuters vanaf 3 jaar tot en met 6 jaar (11u-12u)
(ieder kind is vergezeld van 1 (groot)ouder)

Prijs per kind : 2 € leden – 5 € niet-leden
(ouders/grootouders gratis) - (koffie en drankje inbegrepen)
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91

Opgelet : Plaatsen zijn beperkt (max. 20 kind. per sessie) !!!
Deze activiteit komt in aanmerking voor de “kinderspaarkaart”

Voordracht :
“Elektrische fietsen”
Elektrische fietsen kennen een grote opgang.
Een elektrische fiets ziet eruit als een gewone fiets maar heeft
een elektrische motor die de inspanningen om vooruit te geraken
deels overneemt.
Maar hoe kies je nu voor jou de
geschikte fiets?
Welke types bestaan er, waarop
letten bij aankoop, onderhoud…
Hopelijk heb je na deze les
hierop een klare kijk.
Programma :
° Infosessie door fietsconsulenten (1 u)
Pauze met koffie, thee of water
° Fietscafé
De deelnemers hebben de mogelijkheid om al hun
vragen/bedenkingen te stellen aan de consulenten.

Wanneer : donderdag

4 juni van 14u-16u

Waar : CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Prijs : 2 € leden – 5 € niet-leden (drank inbegrepen)
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91
een samenwerking met

NIEUWTJES
Vanaf heden hebben leden van de Gezinsbond een voetje voor bij
Brantano.
Leden van de Gezinsbond krijgen steeds 10 procent korting in hun
online portemonnee én op het hele aanbod. De korting is
cumuleerbaar met alle promoties (met uitzondering van pakketten
die worden afgehaald via Kiala of andere partners). Leden geven
hun lidkaart samen met hun aankopen af.
Bij Brantano zijn families met kinderen koning. Dankzij de 3D
voetscan dragen kinderen altijd de juiste schoenen. Via deze 3D
voetscan weet je niet alleen de schoenmaat van je kroost maar
krijg je ook een voorspelling van de groei voor de komende
maanden. Bovendien mogen kinderen bij aankoop van een paar
kinderschoenen een gratis speelgoedje draaien.

Van 27 tot 30 maart in Expo Roeselare :

“Leef”

Dé nieuwe beurs voor levensgenieters

Wonen – Tuin - Vrije tijd - Smaak
Op zaterdag 28 maart krijgen leden van de Gezinsbond gratis
toegang op vertoon van hun lidkaart. (van 14u tot 18u)
Meer info op www.leef-beurs.be

Dag van Europa: 3 mei 2015
Op zondag 3 mei organiseert de Provincie West-Vlaanderen in
samenwerking met Stad Tielt en de Gezinsbond een dag van Europa met
als centraal thema ‘Wat betekent Europa voor jouw regio’. Van 11-17 uur
kan het grote publiek komen wandelen, fietsen en plezier maken.
Er valt voor iedereen wat te beleven. Zo is er een fietstocht, een
stadspel, een kidsrun en een optreden van de Ketnetband! Kinderen kunnen
deelnemen aan een leuke outdoorquiz over de 28 lidstaten van Europa.
Verder zullen er ook allerlei projecten staan die werken met Europese
middelen. Kom het allemaal ontdekken op diverse locaties in Tielt op 3 mei!
Programma
11:00 Start doorlopende fietstocht en stadspel– Stadhuis Tielt, Markt 13
14:00 Start Kidsrun – Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42
Doorlopende Kinderspeeldorp – Huis Mulle de Terschueren
Outdoorquiz- Alexianenplein
16:00 Ketnet Band –Markt
17:00 Prijsuitreiking en slot- Markt
Meer informatie
Voor meer informatie omtrent deze dag, kunt u contact opnemen met
Europe Direct West-Vlaanderen via europedirect@west-vlaanderen.be of
050 40 33 85

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 86 73
Na 15 jaar heeft Sonja Semetier de fakkel voor de kinderoppasdienst
doorgegeven aan Koen Fillieux en Annick Velghe. Een dank aan Sonja
voor de jarenlange dienst en welkom aan Koen en Annick.

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 KINDEROPPASDIENST :
Koen Fillieux
tel. 0470-90 63 29
Aardbeienstraat 7 – 8850 Ardooie
Annick Velghe
tel. 051-74.86.73
Pittemsestraat 51 – 8850 Ardooie

koen.fillieux@telenet.be

stefaan.valcke-velghe@hotmail.com

* VERANTWOORDELIJKE KORTINGSKAARTEN (NMBS) – 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

Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie
Sonja Teerlynck-Semetier
tel. 051-74 76 38
Frambozenstraat 7 - 8850 Ardooie
medewerkers: Nancy Brouckaert , Véronique Goemaere

sonja.semetier@skynet.be

