Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
oktober - november - december
1. Donderdag 1 oktober :
Workshop voor dames : “kinderrokje naaien”
2. Zaterdag 24 oktober :
Workshop voor kinderen : “Koken”
3. Zaterdag 14 november :
Geboorteboom-actie
4. Donderdag 19-26 november en 3-10 december :
Basiscursus : “Wijnproeven”
5. Zondag 13 december :
Ledenfeest : “Winterhappening “
6. Maandag 21 december :
Workshop voor dames : “Bloemschikken Kerststuk”

Herfst-tombola in september-oktober
Activiteiten GOSA : zie pagina 8 en 9

www.gezinsbondardooie.be
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Beste Bondsleden,
Nu het schooljaar weer volop van start is gegaan en we terug in onze dagelijkse
structuur zitten, zijn leuke en ontspannende gezinsactiviteiten meer dan welkom.
In september startten we met de jaarlijkse sportactiviteiten : kleuterturnen,
balsporten, watergewenning, voorbereidend zwemmen en zwemlessen.
Ook de tweedehandsbeurs van 6 september was alweer een topper. Wie zich ook
eens wil wagen op de tweedehandsbeurs, kan dat. Vanaf januari 2016 kunt u zich
inschrijven voor de volgende tweedehandsbeurs op zondag 6 maart 2016. Stuur
hiervoor een mail naar : lindsayvandewiele@live.be
Op 14 november hebben we de jaarlijkse geboorteboom-actie op de dag van de
natuur. Dit symboliseert alle geboorten in onze gemeente in 2014. De bomen
worden gepland in Ardooie ism de Gemeente en Amar. Elk gezin met een kindje
geboren in 2014, krijgt binnenkort een uitnodiging.
De Gezinsbond zorgt ook voor heel wat activiteiten op nationaal en provinciaal vlak.
Neem een kijkje op www.gezinsbond.be of www.gezinsbond-wvl.be of in het 14daags Bondskrantje.

GEWEST – ROESELARE : HERST - TOMBOLA
Betaal met je lidkaart en WIN !!
met € 1000,00 prijzen in
september-oktober
Elke afname van € 10 =
kans op waardebon van € 10
In onze eigen gemeente kan je overigens terecht bij :
Verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat) – 10% korting
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

Workshop voor dames :

“Kinderrokje naaien”
Donderdag 1 oktober 2015 om 19u in CC ’t Hofland
Kies de juiste maat op basis van de taillewijdte (kan versmald worden d.m.v.
een elastiek) en controleer of de lengte van de rok passend is voor het kind.
Leeftijd
Tailleomtrek
2 jaar(92)
53 cm
4 jaar(104)
55 cm
6 jaar(116)
57 cm
8 jaar(128)
59cm
10 jaar(140) 62 cm
12 jaar(152) 66 cm

Totale lengte
24cm
28cm
32cm
36cm
40cm
44cm

Stofkeuze :
1. Rood ribfluweel met geborduurde bloemetjes
2. Blauwe wol met grijze visgraat.
3. Grijze wol met zwart stipje.
4. Bruin ribfluweel met pailletjes.
5. Ruitje in wol.
Meebrengen :
Spelden, lintmeter, meetlatje of driehoek, naainaalden, kopspelden, grote
veiligheidsspeld of elastieknaald. Naaimachine met bijhorende spoel en naald.
Indien u niet over een naaimachine beschikt, zullen er naaimachines in
bruikleen aanwezig zijn.
Prijs : les + materiaal + stof : leden 25€ - niet leden 35€ (drankje
inbegrepen)
Om in te schrijven klik op : http://gezinsbondardooie.be/activiteiten.html .
Vul de inschrijvingsfiche in met aanduiding van de gewenste maten en stof en
stuur deze fiche door naar : diane.verhulst@telenet.be (of tel. 051488691)
Uw inschrijving is definitief door overschrijving van 25€ (of 35€ voor nietleden) op rek.nr. Gezinsbond Ardooie : BE80 9796 2561 8477

Workshop voor kinderen :

“Koken”
Eerst een woordje uitleg en daarna koken we , onder leiding van Marleen
Desimpelaere ('t Klein Festijn) een volledige menu, van hapjes tot dessert.
Op het einde van de namiddag wordt het menu verorberd, samen in
gezellige kring.
Wat breng je mee:
keukenplankje,
schilmesje,
handdoek,
schort.
Zorg er wel voor dat overal je naam
op staat.

Wanneer :

zaterdag 24 oktober van 14u tot 17u30

Waar : CC „t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gast : Mevrouw Marleen Desimpelaere (‟t Klein Festijn)
Wie : kinderen van 6 tot 12 jaar
Prijs : 8€ leden – 12€ niet-leden
Inschrijven via: diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91
Deze activiteit komt in aanmerking voor de kinderspaarkaart !

Basiscursus :

“Wijn proeven”

Wie af en toe op restaurant gaat, heeft het vast al eens meegemaakt. Je
kiest een wijn van de kaart, en enkele minuutjes erna komt de ober dan
met de gekozen fles, die je dan moet voorproeven voor je tafelgenoten.
Als beginner een hele opgave, want wijn proeven doe je volgens een vast
procedé.
Tijdens deze basiscursus, gespreid over 4 avonden, gaat meestervinoloog Pol Bossuyt van Bossuyt & Co, u wijnen leren vergelijken, geuren
en smaken leren ontdekken en onthouden. Per avond worden ongeveer 15 à
18 wijnen “geproefd”. Het betreft vooral wijnen uit Frankrijk, gaande van
Sancerre over Chablis tot Bordeaux.
Voorkennis over wijn is absoluut niet
nodig. We starten met eenvoudige
smaken om elke les wat verder door te
dringen en te eindigen met complexe
samengestelde wijnen zoals bepaalde
Bordeaux wijnen.
Let wel : maximum 18 inschrijvingen !

donderdag 19 en 26 november en
3 en 10 december telkens van 19u30 - 21u

Wanneer :

Waar : CC „t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gast : dhr. meester-vinoloog Pol Bossuyt (Bossuyt & Co)
Prijs : 90€ leden – 120€ niet-leden (voor 4 avonden met
inbegrip van vademecum van +/- 85 blz.)
Inschrijven via: diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91
Uw inschrijving is definitief door overschrijving van 90€ (of 120€ voor nietleden) op rek.nr. Gezinsbond Ardooie : BE80 9796 2561 8477

Ledenfeest met kinderanimatie :
“de WINTERHAPPENING”
“De Winterhappening” is de dag waarop we onze leden verwennen :
-

waarop we het bonnenboekje 2016 bedelen.
waarop onze leden de kortingskaarten voor
NMBS kunnen aanvragen.
waarop u NMBS-passen, telefoonkaarten en
bioscooptickets kunt aankopen mét korting.
waarop u zich bij voorrang kunt inschrijven
voor de volgende tweedehandsbeurs op
zondag 6 maart 2016

Kortom, de dag waarop ons team van bestuursleden voor u klaar staat om
al uw vragen te beantwoorden en u een volledige dienstverlening te bieden.
We zorgen voor live-muziek en tal van kinderanimatie. Onze
kleuterturners en balsporters brengen een show met het beste van
zichzelf. En er is vooral veel kerstsfeer …..hohoho.…..hohoho…..…hohoho……
Al onze leden nodigen we dan ook uit in zaal “De ARK” (Melkerijstr. 2) op

ZONDAG 13 december

om 10u30

Met : - optreden van de kleuterturners en balsporters
- GRATIS receptie
- warme maaltijd met frietjes aan democratische gezinsprijzen
- live-muziek en theater met “Lappie Lapstock en Madame Tic-Tac”
- springkasteel, kindergrime, ballonplooien, geschenken voor
groot en klein

U ONTVANGT BINNENKORT EEN PERSOONLIJKE
UITNODIGING met alle details en informatie om in te
schrijven !!! Wees er zeker bij !!!

Workshop voor dames :

“Bloemschikken - Kerststuk”
Wenst u een mooi kerst-stuk in uw woonkamer ?
Een eigen creatie van uzelf ?
Schrijf u dan in voor deze workshop: “Bloemschikken - Kerststuk”.
Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond vol creativiteit.
Benodigdheden :
(zelf mee te brengen)
keukenmes, snoeischaar, plastiek
om op tafel te leggen en een
schort.
De grootte van de groep is beperkt,
daarom is tijdig inschrijven de
boodschap.

Wanneer :

maandag 21 december

om 19u00

Waar : CC ‟t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13 te Ardooie
Gaste : Mevr. Rita Uyttenhove (lesgeefster CVO Roeselare)
Wie : alle dames
Prijs : 12€ leden – 16€ niet-leden
(drankje, bloemen en materialen inbegrepen)

Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91

GOSA-activiteiten
Muzikaal theatergebeuren
Leen Persijn met Hola,

zomaar oma!

Donderdag 29 oktober om14u
Gezinscentrum - Iepersestraat 70 - 8800 Roeselare
Oma (opa) worden, het wordt je in de schoot geworpen. Een prachtig geschenk
dat je leven kleur geeft, energie, een nieuw elan.
In dit theatergebeuren geeft Leen Persijn gestalte aan een vrouw die plots
verneemt dat ze oma wordt. Het nieuws overrompelt haar, ze kan niet de
blijde reactie geven die dochter en schoonzoon hadden verwacht. Ze heeft
tijd nodig om zich in die nieuwe rol te vinden.
Het wordt een confronterende, soms grappige, potsierlijke, maar ook
ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst, poëzie en liederen.




We verwelkomen u met koffie om 14.00 uur.
Na de voorstelling kan u genieten van lekkere koffiekoeken met
koffie!

We vragen 5€ per persoon, te betalen op de dag zelf.
Graag vóór 22 okt. in schrijven bij Diane Verhulst tel. 051488691 of
mail : diane.verhulst@telenet.be

MANU ADRIAENS
“Veel mannen hebben ondertitels nodig
om vrouwen te begrijpen”

Dinsdag 3 november 2015
Expo Hallen – 8800 Roeselare
In tegenstelling tot wat de titel zou kunnen laten vermoeden, gaat het in
deze voordracht niet in de eerste plaats over de verschillen tussen mannen

en vrouwen. Nee, de inhoud is veel rijker. Allerlei leuke thema's van het
dagelijkse leven passeren de revue. Journalist Manu Adriaens vertelt wat
zijn ontmoetingen met bekende figuren hem hebben geleerd over het
streven naar geluk.
En hij geeft luchtige tips afkomstig van beroemde mannen en vrouwen uit
binnen- en buitenland. Een sprankelende anekdotische causerie.
Manu Adriaens werkt als journalist vooral voor de schrijvende pers. Hij
publiceerde een dertigtal boeken over uiteenlopende onderwerpen.






Welkom met een kopje koffie vanaf 14.00 uur
14.30 uur: De Heer Manu Adriaens aan het woord
Toegang: gratis voor de leden van de Gezinsbond op vertoon van
hun lidkaart
Na de voordracht kan de jaarbeurs gratis bezocht worden

GOSA - kerstfeest
U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze traditionele
Tussen Kerst- en Nieuwjaar-viering op dinsdag 29 december 2015
Zaal Ter Beke aan de Godelievekerk – Gitsestraat 287 Roeselare.
Optreden van „Les tailles Rondes‟
Een groepje van zes vrouwen die meerstemmig zingen.
We starten rond 14.00 uur met koffie.
In de pauze is er koffie met koeken.
We voorzien het einde rond 17.00 uur
Toegang: € 8,00 - te betalen op de dag zelf
Er wordt een bus ingelegd – bijdrage: € 2,00
Opstapplaatsen :
12.30 uur Ardooie – Albertzaal
12.45 uur Ingelmunster - Markt
13.00 uur Izegem – De Leest
13.20 uur Roeselare Expo
Inschrijven tot 24 december bij Diane Verhulst tel. 051488691 of mail :
diane.verhulst@telenet.be

Nationale ledendag :

“Magisch Toverland”

Voor alle info en inschrijving , kijk op www.gezinsbondardooie.be/ledendag

Extra leden-voordelen

De beurs 'Huis & Tuin' van 3 - 5 en 9 - 11 oktober, Expohallen Roeselare.
De beurs is een stijlvol evenement voor Interieur, Decoratie, Sfeer en
Exterieur.
Het mooie aanbod nu: leden krijgen op zaterdag 3 oktober van 14u tot
18u gratis toegang op voortaan van je lidkaart.

Nog meer extra voordelen
Theatergezelschap De Zinderij komt naar Ardooie met hun gloednieuwe
kindervertoning

“DE STULP”

Wat als de wereld nu vergaat en jij en ik alleen overblijven?
Alles is ondergelopen. Alles ingezakt en weggeblazen.
En kijk hier, wat er aanspoelt: de rest van de wereld.
Op die plek zet STULP twee meisjes neer. Geïsoleerd of verdwaald.
Verdronken in hun eigen verhaal.
Als alles weg is, dan is de school ook weg. En die straf van gisteren ook.
Dan eten we elke dag choco. En gaan we zonder tanden poetsen naar bed.
In die STULP mogen ze ravotten met woorden. Lieve, mooie plekjes
bouwen en er de hele zomer blijven.
Tot plots, die jongen komt. Een indringer met een plasser. Twee meisjes
die speelden, maar nu speelt ééntje niet meer mee.
Over een vriendschap met een deuk. Vind ik niet meer leuk. Over liever
klein willen blijven. Jezelf opsluiten met twee. Benieuwd wie dit dan
overleeft …

Wanneer :

woensdag 4 november

om 15u

Waar : Cultuurkapel “De Schaduw”, Wezestraat 32 te Ardooie
Wie : kinderen vanaf 8 jaar
Prijs : Leden van de Gezinsbond betalen slechts 6€ op vertoon van
hun lidkaart aan de kassa. (normale prijs : 8€)

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

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

Sonja Teerlynck-Semetier
tel. 051-74 76 38
Frambozenstraat 7 - 8850 Ardooie

sonja.semetier@skynet.be

Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie
Medewerkers : Nancy Brouckaert , Véronique Goemaere

