Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
juli – augustus - september
1. Zaterdag 29 augustus : (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks zwemmen
2. Zondag 6 september :
Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen
3. Zaterdag 12 september: (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks watergewenning en
voorbereidend zwemmen
4. Zaterdag 19 september :
Proefles + start lessenreeks kleuterturnen én
nieuw in ons gamma : “balsporten”
Nog meer voordeel met je lidkaart :
Herfst-tombola in september-oktober
Activiteiten GOSA :
Dinsdag 15 september 2015 :
Dagreis “Bergen” : Europese culturele hoofdstad

www.gezinsbondardooie.be
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Beste Bondsleden,
De grote vakantie start binnenkort. Ook wij, bestuursleden en helpers van
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 genieten.
Meer info omtrent allerlei acties en 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, balsporten,
watergewenning, voorbereidend zwemmen, zwemlessen, naaicursus, koken voor
kinderen, geboorteboomactie, wijncursus , GOSA-activiteiten en het niet te
missen jaarlijks ledenfeest “de Winterhappening” op zondag 13 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
In onze eigen afdeling kan je overigens terecht bij :
Verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat)
Nu ook korting op je lidkaart bij alle BRANTANO-winkels
Kijk in uw bonnenboekje voor alle aangesloten handelaars of op
de website van de gezinsbond van de desbetreffende gemeente
Winnaars van de lente-tombola : Heytens-Maeseele, MylleVerbrugghe, Vanacker-Callewaert, Vermander-Vanneste

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

IN C.C. ’T HOFLAND op ZONDAG

6 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 wil inschrijven voor een standje op de beurs, kan nog.
Maar wacht niet te lang, de plaatsen vliegen de deur uit.
Leden betalen 10€ voor een standplaats , niet-leden 20€.

WATERGEWENNING,
VOORBEREIDEND ZWEMMEN en
ZWEMLESSEN
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 29 augustus tot 31 oktober 2015
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* vanaf het 1e leerjaar
Kostprijs voor 10 beurten, incl. verzekering :
leden Gezinsbond: € 55,00 - niet leden : € 75,00
(Max. 8 inschrijvingen per groepje)

 WATERGEWENNING EN VOORBEREIDEND ZWEMMEN
* vanaf 12 september tot 31 oktober 2015
* van 17u tot 17u30 : watergewenning 2de kleuterklas
* van 17u30 tot 18u : voorbereidend zwemmen 3de kleuterklas
Kostprijs voor 8 beurten, incl. verzekering :
leden Gezinsbond: € 30,00 - niet leden : € 50,00

 voor inschrijving :
1. Contacteer Isabelle Thiry-Vanderstichele, tel. 051/74 76 47 of
thiryvanderstichele@scarlet.be (bij voorkeur contact via mail)
2. Na bevestiging via telefoon of mail : overschrijven op rekening van
Gezinsbond Koolskamp BE78 7509 4301 7186 ten laatste op 20/8/2015

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 half juni 2016 - NIET tijdens vakanties)
(bij onvoldoende inschrijvingen voor 2 lesuren
reduceren we naar 1 uur)
De proefles is op zaterdag 19 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 26 september.
Voor wie?

Voor alle kleuters, meisjes en jongens, geboren in 2012 en
vorige

Door wie?

Professionele begeleiding door Céline & Freya
(studies: lichamelijke opvoeding en kleuterbegeleiding)

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 65,00
Niet leden : € 100,00
(bij inschrijving in 1 van de sportactiviteiten :
e
vanaf 2 gezinslid € 5,00 korting)
(mogelijkheid voor tussenkomst van de mutualiteit)

Info ?

Veerle Goethals - tel. 051 – 69 38 59
E-mail : veerle.goethals@telenet.be

NIEUW : BALSPORTEN
Nieuw in ons gamma is een lesuur “BALSPORTEN” : volleybal, basketbal,
korfbal, netbal, voetbal, hockey, en nog veel meer. Alles komt aan de beurt.
Een zeer afwisselend lesuur waarin uw kind met allerhande balsporten kennis
maakt.

Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer?

Zaterdagvoormiddag
11.00 uur tot 12.00 uur
(tot half juni 2016 - NIET tijdens vakanties)
De proefles is op zaterdag 19 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 26 september.

Voor wie?
Voor meisjes en jongens van 7 tot 12 jaar
(lager onderwijs)
Door wie?

Professionele begeleiding door Céline
(studies: lichamelijke opvoeding)

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 65,00
Niet leden : € 100,00
e
(bij inschrijving : vanaf 2 gezinslid € 5,00 korting)
(mogelijkheid voor tussenkomst van de mutualiteit)

Info ?

Veerle Goethals - tel. 051 – 69 38 59
E-mail : veerle.goethals@telenet.be

GOSA-activiteit
Beste GOSA-sympathisant,
In 2015 is Bergen de culturele hoofdstad
van Europa. Meer dan reden genoeg om
deze mooie stad eens te bezoeken.
Met Gosa gewest Roeselare
organiseren wij een daguitstap naar
Bergen op dinsdag, 15 september
2015.
Onze gids is de heer Bernard Delvoye.
Wie vorig jaar mee was naar LouvreLens weet dat we hiermee „top‟ in huis
hebben –zoals Jeroen Meus zou
zeggen.

We zijn de uitstap nog volop aan het plannen. Bij interesse, stuur een mail
naar gerda.verhanneman@skynet.be of te bellen: GSM 0494 34 06 82.
We houden het ook weer bij 2 opstapplaatsen, het uurschema en de prijs zal
in de lijn van de vorige uitstap liggen.

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
Nieuw : in juli en augustus kunt u ook tijdens de dag (weekdag of
weekend) een kinderoppas vragen

Enkele tips voor de zomervakantie
Begin juli 2015 zal de Izegemse regio opnieuw bruisen
van culturele activiteit, dan gaat immers van 2 tot 7 juli
het 24e "Wereldfestival Izegem" door.
Niet minder dan 200 buitenlandse artiesten zullen ons
verwennen en ons het beste bieden uit hun volkscultuur.
Op vertoon van je lidkaart aan de inkom, ontvang je 1€
korting op avondvoorstellingen en 2€ op
namiddagvoorstellingen.

Van maandag 6 t/m zondag 12 juli en van maandag 10 t/m 16 aug. 2015
kunt u als lid van de Gezinsbond aan zeer voordelig tarief naar ‟t plezantste
land.
 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 28/06/2015 (voor juli) en tot en met 2/8/2015 (voor
augustus)
Te reserveren en/of af te halen bij:
- Borgmans Diana, Klotputten 23, Arendonk  014/37.96.57 of op
www.gezinsbondretie.be : bobbejaanland
- kaarten moeten vooraf betaald worden bij de inschrijving (na
bevestigingsmail) op rekening BE75 1325 3224 9751
- kaarten liggen na betaling aan de speciale Bondskassa aan de inkom van
het pretpark, kassa open van 9u30 tot 11u30, na 11u30 kaarten af te halen
aan de hoofdkassa.
- Ter plaatse kan je ook nog tickets verkrijgen aan 1 euro meerprijs (21,50
euro) aan onze speciale Bondskassa, na 11.30u zijn de tickets niet meer aan
onze actieprijs verkrijgbaar en betaal je de volle inkomprijs. (Let wel op dat je
ter plaatse niet met bancontact kan betalen, enkel met cash geld.)

Wandelen, fietsen, speuren en winnen in
Halle
Een dagje mooi weer? Trek er
deze zomer met je gezin op uit en
doe mee aan de wandel- en
fietsrally van GSF in Halle. Van 1
juli t.e.m. 30 september kan je er
elke dag wandelen en fietsen langs
een mooi parcours.
Aan de hand van vragen, raadsels
en puzzels leer je Halle op een
boeiende manier kennen. De
allerkleinsten doen mee aan een
aparte zoektocht op kindermaat,
met eigen prijzenpot, die volledig
parallel loopt met de familierally.
Een niet te missen zomerse uitstap voor de hele familie ! www.gsf.be
______________________________________________________________
Sea-life Blankenberge : tijdens juli en augustus 50% korting op vertoon van
je lidkaart aan de kassa, op de normale toegangsprijs
Serpentarium Blankenberge : tijdens juli en augustus krijgen leden 15%
rechtstreekse korting en 10% spaarkorting op hun lidkaart
Explorado Oostende : tijdens juli en augustus krijgen leden 50% korting
Technopolis Mechelen : tijdens juli en augustus krijgen volwassenen 2€
korting en kinderen 4€ korting op vertoon van de lidkaart aan de kassa.
3D Worldmagic & fun Koksijde : van 11 juli t/m 26 aug : op vertoon van je
lidkaart aan de kassa 3€ korting op individuele tickets.
Subtropische zwembaden van S&R : 10% spaarkorting op alle tickets en
abonnementen (Brugge : Olympia) en (Gent : Rozebroeken)
Zilleghem-Folk Loppem : 2€ spaarkorting op dagtickets en 3€ op combiticket
Frozen Summer Fun : zandsculpturenfestival te Oostende : op vertoon van je
lidkaart ontvang je 2€ korting per ticket.
Seastar Nieuwpoort : korting tot 5€ per persoon
“Blinker” de musical : stadsschouwburg in Brugge op 11-12-13 sept. ,
spaarkorting op alle tickets
Ook de ZOO Antwerpen, Planckendael, Bokrijk, de Efteling, ….
En nog veel meer : kijk op www.gezinsbond.be/activiteiten

Wat mag u nog verwachten in het
najaar van uw Gezinsbond afdeling
Ardooie ?
Oktober :




donderdag 1 oktober : workshop :
“kinderrokje naaien” olv Veerle Vanheule
(lesgeefster CVO)
zaterdag 10 oktober : nationale ledendag in
pretpark (Sevenum in Nederland)
zaterdag 24 oktober : workshop :
“koken
voor kinderen” olv Marleen Desimpelaere
(‟t Klein Festijn)

November :



zaterdag 14 november : Geboorteboom-actie ism Gemeente, Amar,
Gezinsbond Koolskamp en Ardooie
donderdag 19/26 november en 3/10 december : 4 avonden
basiscursus “wijnproeven” olv vinoloog Pol Bossuyt
(Winetasting Bossuyt & Co)

December :




zondag 13 december : ledenverwendag :
“de Winterhappening” met optredens van de kleuterturnertjes en de
balsporters, kinderanimatie, volksspelen, springkasteel, muzikale
omlijsting, geschenkjes, receptie, eetfestijn, info-standen, verkooppunt
voor bioscooptickets- gsmkaarten-treinkaarten, inschrijvingen voor
tweedehandsbeurs en activiteiten, en zoveel meer, dit alles in
kerstsfeer.
maandag 21 december : workshop voor dames :
“bloemschikken” – met als thema “Kerststuk”
olv Rita Uyttenhove (lesgeefster CVO)

Wist u dat ?
De Gezinsbond 275000 leden/gezinnen telt, 13500 vrijwilligers en ongeveer
200 personeelsleden die dagelijks instaan voor de dienstverlening, sociaalcultureel werk, verenigingsleven en gezinspolitieke acties : denk maar aan de
leeftijdstoeslag bij de kinderbijslag. Hebt u de petitie al ondertekend ? Neem
alvast een kijkje op www.gezinsbond.be en ontdek de vele facetten van de
Gezinsbond.
Als lid geniet u met het hele gezin ook van talrijke kortingen in pret- en
natuurparken, bioscopen, tentoonstellingen, theater, musea, gsm-kaarten, goen rail-pass, voetbalwedstrijden, Telenet, Thomas Cook, Stevie, dienstencheques, ENI, Renault, Izen, Brantano... én in meer dan 4000 handelszaken
over Vlaanderen via de lidkaart waarmee je spaart en het bonnenboekje.
U kunt steeds gratis beroep doen op de sociaal- en juridische dienst
(tel. 02 507 88 66 of mail sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be) en op
een energieconsulent. (tel. 02 507 88 60 of mail energie@gezinsbond.be)
Daarnaast is er de verzekerde en opgeleide kinderoppasdienst,
tweedehandsbeurzen, gezinsactiviteiten, …
U ontvangt ook heel wat informatie :
- de 14-daagse bondskrant
- brieven aan jonge ouders
- tijdschrift "botsing" voor ouders met tieners
- tijdschrift "enig stuk" voor alleenstaande ouders
- brieven aan jonge grootouders
Wist u , dat u bij de geboorte van uw eerste kindje 1 jaar gratis lidmaatschap
krijgt en u dus 1 jaar lang kunt genieten van alle voordelen.
Als lid, kent u ongetwijfeld de voordelen van de Gezinsbond.
Wenst u opnieuw lid te worden of kent u iemand die lid wil worden :
Geniet tijdelijk van een uniek aanbod: “de actie 18/12 “: u betaald 40€ voor
12 maanden lidmaatschap en u bent lid tot eind 2016 ( = 18 maanden). En dat
is niet alles: als je je lidgeld betaalt tussen 1 en 31 juli 2015, maak je
bovendien kans op tickets of een verblijf in Disneyland® Paris.
Neem contact op met mevr. Diane Verhulst via tel: 051/48.86.91 of mail naar
secretariaat@gezinsbondardooie.be.

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

