Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
januari - februari - maart
1. Zaterdag 23 januari :
Inschrijving kleuterturnen en balsporten
2. Dinsdagen 23 februari en 1 maart :
Workshop : “fietsherstel”
3. Donderdag 25 februari :
Info-avond :”De jeugd is tegenwoordig”
door Pedro De Bruyckere
4. Zondag 6 maart :
Tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderartikelen tot 16 jaar
5. Paasmaandag 28 maart :
Paasontbijt met paaseierenraap en bezoek van
de Paashaas
Activiteiten GOSA :
1. Vrijdag 19 februari om 14u:
Lien en Bart met „den Grooten oorlog tussen de
patatten‟
Noteer ook alvast in uw agenda:
Vrijdag 29 april :
Workshop : BBQ voor mannen – gevorderden
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Beste Bondsleden,
Het jaar 2015 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, info-avond VZW De Bleekweide,
Lappie Lapstock, het paasontbijt, de speelstraat, BBQ voor mannen,
zingen voor peuters en kleuters, info over elektrische fietsen,
sportactiviteiten, kinderrokje naaien, koken voor kinderen, bloemschikken,
en als afsluiter het ledenfeest: “de Winterhappening”.
Ook voor onze GOSA-leden was het een boeiend jaar met infonamiddagen, muzikale voorstellingen, daguitstap naar Bergen, de jaarbeurs
en het 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 een bijzonder en prettig eindejaar toe, en voor 2016
alvast een goede gezondheid, veel geluk, vreugde en liefde.

In 2016 bestaat Gezinsbond
afdeling Ardooie : “90 jaar”
En dat zullen we vieren. Het ganse jaar door zorgen we tijdens al
onze activiteiten voor net dat ietsje meer. Noem het maar een
rode draad doorheen 2016, waarin onze leden telkens in de
bloemetjes zullen worden gezet. Wat jullie allemaal te wachten
staat, verklappen we nog niet.
Het echte hoogtepunt zal gevierd worden op het ledenfeest op
zondag 11 december 2016, dat nog reuzer zal zijn dan wat het nu
al is.

KLEUTERTURNEN
‘T SPRINKHAANTJE

Een “vroege” kennismaking met diverse bewegingsvormen, training
van de motoriek en sociale vorming, dat is wat iedere kleuter nodig
heeft.
Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer ?

zaterdagvoormiddag
09.00 uur tot 10.00 uur – 3e kleuterklas
10.00 uur tot 11.00 uur – 1e& 2e kleuterklas
(tot juni 2016 - NIET tijdens schoolvakanties)
De eerste les is een proefles.

Voor wie ?

Op 23 januari kunnen “schoolgaande” kleuters,
geboren in 2013, zich nu ook inschrijven

Door wie ?

Professionele begeleiding door Céline en Freya

Prijs ?

Leden : 45€ - niet leden : 65€ (jan-juni)
inclusief verzekering
(bij inschrijving vanaf 2e gezinslid € 5,00
korting) (mogelijkheid tussenkomst mutualiteit)

Info+kalender ? www.gezinsbondardooie.be/sport
mail: veerle.goethals@telenet.be – 051 693859

Workshop :
“FIETSHERSTEL”
(basisvaardigheden)
Na een woordje uitleg gaan we samen
met gastheer Peter Scheldeman in zijn
atelier aan de slag. Gespreid over de 2
avonden worden diverse
basisvaardigheden aangeleerd,
gedemonstreerd en besproken in een
kleine (werk)groep van max. 10 personen.
(vervangen banden, ketting, remonderhoud, ea...).
Er wordt een korte pauze tussenin voorzien waarbij een drankje
wordt aangeboden.

dinsdag 23 februari 2016
& dinsdag 1 maart 2016

Wanneer :

telkens van 19.30u tot 21.30u
Waar :
Fietshandel Scheldeman
Roeselaarsestraat 20 - ARDOOIE
Gast : Peter Scheldeman
Wie : alle geïnteresseerden
Prijs : € 5,00 (leden) - € 10,00 (niet-leden)
= prijs voor beide avonden samen, incl. drankje
Inschrijven via : diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91

Voordracht :

“De jeugd is tegenwoordig!”
door PEDRO DE BRUYCKERE
Jongeren zijn als het weer: iedereen heeft
er een mening over. En idem dito als het gaat
over onderwijs. Toch kunnen maar weinigen
beter de belangrijkste tendensen vatten en
de mythes doorprikken als Pedro De
Bruyckere. Hij verdiept zich al jaren in de
leefwereld van jongeren, en doet onderzoek
naar authenticiteit in het onderwijs.
Met sociaal pedagoog Bert Smits schreef hij :
„Is het nu Generatie X, Y of Einstein?‟ (2009) en „De
Jeugd is Tegenwoordig‟ (2011) over de leefwereld van
jongeren in relatie tot onderwijs en werk. In 2013
rolde „Jongens zijn slimmer dan meisjes‟ van de persen.
De Bruyckere vertaalt complexe denkbeelden naar de
praktijk aan de hand van talrijke voorbeelden.

Gastheer : de zeer boeiende spreker Pedro De Bruyckere
(onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent)

Wanneer :

donderdag 25 februari om 20u
(deuren open vanaf 19u30)

Waar : feestzaal IHKA, Wezestraat 2, Ardooie
Wie : alle geïnteresseerden
Prijs : 6 € (te betalen de avond zelf) – inclusief drankje
(mogelijkheid tot verkrijgen van vormingsattest)
Inschrijven bij : diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91
een samenwerking van :

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- EN KINDERKLEDING TOT 16 J,
BEDJES, BUGGY‟S, ZITJES, PARKEN, LOOPREKJES,
FIETSJES, SPEELGOED, BOEKEN, SCHOOLGERIEF,
ENZ…
IN C.C. ’T HOFLAND op

ZONDAG 6 MAART

GRATIS TOEGANG van 13u00 – 16u00
Bar en cafetaria zijn de hele namiddag open met oa.
koffie en heerlijke pannenkoeken, streekbieren,
frisdranken en versnaperingen
Wenst u deel te nemen als standhouder ?
Stuur een mail naar : lindsayvandewiele@live.be of 051 74 78 85
Leden betalen 10 € per stand en per persoon, niet-leden 20 €
Ardooise gezinsbondsleden kunnen zich bij voorrang inschrijven
tot eind januari.

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

28 maart

Ontbijt 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+ : 6 € (leden) – 10 € (niet-leden)
Inschrijven is noodzakelijk :
mail naar : diane.verhulst@telenet.be of tel. 051/48.86.91
Uw inschrijving is bevestigd na 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, indien lid,
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

Winnaars herfst-tombola
gezin Devriese – Matan
gezin Deceuninck
gezin Maddelein – Viane,
gezin Fockaert – Maertens
Zij ontvingen elk een waardebon van 10€.
In Ardooie kan je met je lidkaart terecht bij :
Verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat) – 10% korting,

NIEUW LEDENVOORDEEL
Begin 2016 kunnen leden van de
Gezinsbond ook spaarkorting krijgen op
de meeste vertoningen van VZW De
Schaduw, Wezestraat 32, 8850 Ardooie.
Deze korting verkrijg je via je lidkaart.
Je spaarkorting kan je opvolgen in je online-portemonnee op
mijn.gezinsbond.be. Per 10€ gespaarde korting, kan je een afname
van 10€ doen in alle aangesloten handelszaken en het verkooppunt.
Info ivm de lidkaart vind je op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

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 - tel 051 74 76 38

Op zoek naar cadeautjes ?
Een kalender voor enthousiaste gezinsmanagers
De Gezinsbond Wandkalender 2016
draait helemaal rond nuttige tips en
weetjes voor gezinnen om het jaar
door te komen. Tuintips,
receptideetjes, energieadvies,
huishoudweetjes… Bovendien is de
kalender een handig middeltje om de
Gezinsbond (beter) te leren kennen. In de kalender staan alle
feestdagen en schoolvakanties vermeld en is er voldoende ruimte
om kleine aantekeningen te maken.
Je kan de kalender laten opsturen door 4,50 euro (dit is incl. de
verzendingskost) over te schrijven op rekeningnummer BE77 4350
3052 2142 met vermelding van 'Wandkalender 2016', jouw naam,
adres en lidnummer.

Bioscoopcheques, gsm-passen,
nmbs-passen, kaarten De Lijn
Als eens gedacht om je familie of vrienden
een bioscoopcheque van Cityscoop of Kinepolis cadeau te doen, of
een gsm-kaart van Proximus of Mobistar, of een rail-pass of gopass van de NMBS, of een 10 beurtenkaart van De Lijn ?
Bioscoopcheques en NMBS-passen zijn bovendien 1 jaar geldig en
kunnen vrij gebruikt worden.
Je kan deze aankopen mét spaarkorting op je lidkaart via ons
verkooppunt bij Diane Verhulst, Lindestraat 4 te Ardooie – tel.
051 48 86 91 of mail diane.verhulst@telenet.be

Een kindje geboren ?
Vanuit de Gezinsbond krijg je voortaan gratis de
'Brieven aan Jonge Ouders' opgestuurd. Of het nu
je eerste kindje is of je tweede, derde, vierde ...
of je hebt er eentje geadopteerd : iedereen kan
de Brieven aanvragen. De volledige reeks omvat 20
nummers. Trotse ouders ontvangen ook een gratis
geboortegeschenk!
Indien je nog nooit lid was, heb je recht op een gratis kennismakingslidmaatschap. Je bent dus 1 jaar gratis lid. Je ontvangt
hierbij 2 lidkaarten waarmee je op activiteiten, evenementen en in
alle aangesloten handelszaken terecht kan. Je kan gebruik maken
van de kinderoppasdienst aan voordelige tarieven. Je kan gratis
beroep doen op de sociaal-juridische dienst, energie-consulent en
alle andere aangeboden diensten. Je ontvangt eveneens de 14daagse Bondskrant met alle info over de Gezinsbond en de
voordelen, met boeiende artikels over opvoeding en actuele
thema‟s.
Via abonnementendienst@gezinsbond.be kan je jouw gegevens
doorgeven zodat wij de verzending van de gratis Brieven in orde
kunnen brengen.
Na 1 jaar kennismaking, ontvang je een overschrijvingsformulier om je lidmaatschap te verlengen. Voor slechts 40€
per gezin, kan je verder genieten van alle voordelen. En meer
… wie in 2015 gratis lid was nav de geboorte van een kindje,
en voor 2016 zijn lidmaatschap verlengt, ontvangt bovendien
een

“GRATIS BADHANDDOEK”.

Ben je al lid van de Gezinsbond? Dan kan je de gegevens van jouw
gezin aanpassen op mijn.gezinsbond.be

Volg ons op Facebook

en Twitter

Voor inlichtingen kan je 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

