Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
april – mei - juni
1. Woensdag 6 april :
“Circus Pepino”
2. Zaterdag 23 april :
Kindertheater : “Tovenarijtjes en Snuisterijtjes”
3. Vrijdag 29 april :
Workshop voor mannen : “BBQ voor
gevorderden”
4. Zaterdag 11 juni :
“Knuffelturnen”
Activiteiten GOSA :
1. Dinsdag 12 april :
Hoe wordt een televisieprogramma gerealiseerd?
van Tijs Mauroo
2. Vrijdag 13 mei en donderdag 9 juni :
Daguitstap naar Valenciennes
Noteer ook alvast in uw agenda:
September : Start sportactiviteiten
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Beste Bondsleden,

In 2016 bestaat Gezinsbond afdeling Ardooie
“90 jaar”
En dat vieren we. 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
worden gezet.
Voor de kinderen is het alvast dubbel plezier. Want zij ontvangen
het hele jaar door 2 stempels (ipv 1) op hun kinderspaarkaart bij
deelname aan een kinderactiviteit. Wanneer je kinderspaarkaart
vol is , mag je gratis deelnemen aan een volgende activiteit naar
keuze.
Ook voor de standhouders op de tweedehandsbeurzen is het
feest, want zij krijgen een gratis aperitief aangeboden.
Lees verder in dit boekje wat de leden nog al te wachten staat…
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.

GEWEST – ROESELARE : LENTE – TOMBOLA
Betaal met je lidkaart en WIN !!
met € 2200,00 prijzen in
maart-april-mei
Elke afname van € 10 =
kans op waardebon van € 10
In Ardooie kan je terecht bij :
- Verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat)
- VZW Cultuurkapel De Schaduw, Wezestraat 32
Kijk in je bonnenboekje voor alle aangesloten handelaars in Gewest Roeselare of op de
site : https://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen–“handelaars”

Nieuwe ledenvoordelen
Sedert 2016 krijgen leden van de Gezinsbond ook
spaarkorting op de vertoningen van VZW De
Schaduw, Wezestraat 32 te Ardooie. Leden
ontvangen € 1,00 korting per ticket op de lidkaart.
_________________________________________________
“LEEF” de beurs voor levensgenieters van 26 tot 29 maart in de
Expohallen te Roeselare. Zat. 26 maart is het “Gezinsbondsdag”.
Gratis toegang voor leden op vertoon van je
lidkaart (norm. prijs € 7,00 pp.) en gratis
paasworkshops voor de kinderen.
Meer info op www.leef-beurs.be
_________________________________________________
Bij Ecopower ontvangen leden € 15.00 spaarkorting per pallet
pellets, per ton pellets in bulk en per pallet
houtbriketten. Bestellen kan via
www.ecopower.be – bestelformulier.
_________________________________________________
Floraliën in Gent : van 22 april t/m 1 mei
Leden ontvangen 15% spaarkorting op online tickets (volwass.).
Meer info en bestellen via www.gezinsbond.be/floraliën.
_________________________________________________
Planet Parfum en Di geven voortaan 5% spaarkorting en is
cumuleerbaar met andere promoties.

Kent u ons verkooppunt ?
Bioscoopcheques, gsm-passen, nmbs-passen, kaarten De Lijn
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.
Bioscoopcheques zijn 1 jaar geldig en kunnen vrij gebruikt worden.

Woensdag 6 april om 15u :
Circus Pepino

Een circusvoorstelling die je doet lachten, bewonderen en beleven:
met acrobaten, jongleurs, trapeze-meisjes en tal van dieren.
Parking Albertzaal, K. Albertstraat 6, Ardooie

Speciaal voor Gezinsbondsleden
€ 5,00 pp. volwassenen + kinderen (kinderen < 2 jaar gratis)
(normale prijs € 10,00-15,00)
Met het gezin naar het circus : uw lidgeld in 1x terugverdiend !
 We verzamelen aan de inkom van de Albertzaal vanaf
14u30. (start voorstelling om 15u). Wie ingeschreven en betaald
heeft, ontvangt een stempel die u toegang verleent tot het circus.
Op vertoon van de lidkaart, ontvangen jouw kinderen, nav het
“90 jaar” bestaan van Gezinsbond afdeling Ardooie, 2 stempels
(ipv 1) op hun kinderspaarkaart.
Inschrijven via: diane.verhulst@telenet.be of 051 48 86 91
Uw inschrijving is definitief door overschrijving van € 5,00 x
aantal personen met vermelding van uw naam en lidnummer op
rek.nr. Gezinsbond Ardooie : BE80 9796 2561 8477

Zaterdag 23 april om 17u
Kindertheater :

Tovenarijtjes en Snuisterijtjes
met CAVA-bar voor ouders en
grootouders

Een 40-minuten durende voorstelling die kinderen op het puntje
van hun stoel laat zitten. Het is een interactieve mix van vertellen
en goochelarij.
Waar : CC ‘t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Gast : Dhr. Filip Van Caeneghem
Wie : kinderen van 5 tot 11 jaar (max. 40 kinderen)
Prijs : 3€ leden – (6 € niet-leden) (te betalen de avond zelf)
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be of 0479 41 54 41
Ouders en grootouders krijgen tijdens de voorstelling, in de
cafetaria, een gratis glaasje Cava met versnaperingen.
Op vertoon van de lidkaart, ontvangen jouw kinderen, nav het
“90 jaar” bestaan van Gezinsbond Ardooie, 2 stempels (ipv 1) op
hun kinderspaarkaart.

Vrijdag 29 april om 18u30
Workshop voor mannen :

BBQ voor Gevorderden
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.
Nav “90 jaar” Gezinsbond afdeling Ardooie ontvangt iedere
deelnemer een geschenk. Daarbovenop is de aperitief en wijnen
inbegrepen in de prijs.
Je brengt mee : keukenmesje en 2 keukenhanddoeken
Waar: CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Lesgeefster : mevr. Marleen Desimpelaere (‘t Klein Festijn)
Prijs : 25 € leden - (35 € niet-leden)
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be of 0479 41 54 41
Je inschrijving is definitief na overschrijving op BE80 9796 2561
8477 met vermelding van uw naam en lidnummer (indien lid)
Opgelet : Plaatsen zijn beperkt (maximum 24 mannen) !!!

Zaterdag 11 juni van 10u-11u
“KNUFFELTURNEN”

Zin om met je peuter/kleuter samen te bewegen, te knuffelen,
nieuwe motorische vaardigheden te ontdekken ?
Daar Gezinsbond afdeling Ardooie dit jaar
"90" kaarsjes uitblaast , bieden wij jou een
gratis les "knuffelturnen" aan als aanvulling
op de lessenreeks kleuterturnen. Tijdens
deze les ontdekken ouders/grootouders wat
hun peuter/kleuter tijdens de reeks
kleuterturnen hebben geleerd.
Ook NIEUWE peuters/kleuters zijn van harte welkom en kunnen
samen met hun ouders komen kennismaken met het kleuterturnen.
Voor peutertjes vanaf 2 jaar.
Waar ? In sporthal De Ark, Melkerijstraat 2 te Ardooie
Inschrijven via : veerle.goethals@telenet.be of tel. 051 69 38 59
Vanaf september start een nieuwe lessenreeks “Kleuterturnen”
voor schoolgaande peuters en kleuters. (geboren in 2013 of
vroeger). Meer info in het volgend ledenboekje.

GOSA-activiteiten
Dinsdag 12 april om 14u
Hoe wordt Het Journaal
gemaakt?

Tijs MAUROO is VRT Journalist.
Hoeveel mensen zijn daar voor
nodig? Hoe wordt nieuws
geselecteerd en via welke
bronnen komt het bij een nieuwsdienst terecht? Hoe ziet een doorsnee dag
van een journalist, cameraman of geluidstechnicus eruit? Welke technische
middelen worden ingezet om een journaal te maken?
We verwelkomen u met koffie en koffiekoeken!
We vragen € 5,00 per persoon, te betalen op de dag zelf. Inschrijven kan
tot 8 april bij gerda.verhanneman@skynet.be of tel. 0494 34 06 82
________________________________________________________

Vrijdag 13 mei en donderdag 9 juni

Daguitstap naar Valenciennes met gids de Heer Bernard Delvoye
Met ontbijt, uitgebreide lunch en licht avondmaal
Busopstapplaatsen:
 07.00 uur: Izegem: Parking aan De Leest

07.15 uur: Roeselare: Parking aan de Expo-Hallen
Programma :
 Bezoek aan het Paleis voor Schone Kunsten
 Geleide wandeling door het oude centrum met zijn typische
straatjes en pleintjes
Prijs: € 58,00 per persoon
Inschrijven: vanaf 15 maart 2016 met vermelding van datum én opstapplaats
– gerda.verhanneman@skynet.be of tel. 0494 34 06 82
Betaling: uiterlijk 29 april (reis van 13 mei) of 26 mei (reis van 9 juni)op
rekening GOSA gewest Roeselare : BE40 7310 2324 0363

Een kindje geboren ?
Proficiat !!! Bij de geboorte van een eerste kindje ben je 1 jaar
gratis lid. Noem het een kennismakingsjaar.
Je ontvangt :
- een geboortegeschenk
- 2 lidkaarten waarmee je op alle activiteiten en in alle
aangesloten handelszaken terecht kan.
- kinderoppasdienst aan voordelige tarieven.
- gratis sociaal-, juridische en consumentendienst
- gratis energieconsulent.
- 14-daagse Bondskrant en 'Brieven aan Jonge Ouders' (20 nrs)
Of het nu je eerste kindje is of je tweede, derde, vierde ... of je
hebt er eentje geadopteerd : iedereen kan de Brieven aanvragen
via abonnementendienst@gezinsbond.be.
Na 1 jaar kennismaking, kan je jouw lidmaatschap verlengen voor
slechts 40€ per gezin. En meer … wie in 2014/2015 gratis lid was
n.a.v. van een eerste kindje, en voor 2016 zijn lidmaatschap
verlengt, ontvangt bovendien een gratis “BADHANDDOEK”. Zo
deelden wij dit jaar al meer dan 30 handdoeken uit.

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

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

Uitjes met het gezin

SPECIAAL TARIEF VOOR GEZINSBONDSLEDEN
Van maandag 4 juli t/m zondag 10 juli 2016
Van maandag 15 t/m zondag 21 augustus 2016
GRATIS voor kinderen kleiner dan 1 meter
21,50 euro voor iedereen van 3 t/m 99 jaar
Kaarten te bestellen t/m 26/06/2016 (voor juli) en tot en met
07/08/2016 (voor augustus)
Te reserveren en/of af te halen bij:
- Borgmans Diana, Klotputten 23, Arendonk 014-37.96.57 of
via onze site www.gezinsbondretie.be bij het onderwerp
“bobbejaanland”
- de kaarten moeten op voorhand betaald worden bij de
inschrijving (na bevestigingsmail) via overschrijving op rekening
BE75 1325 3224 9751 van Gezinsbond afdeling Retie.
Kaarten kunnen, na betaling, de dag zelf afgehaald worden aan de
speciale Gezinsbondskassa.
Meer info: www.gezinsbondretie.be - Bobbejaanland
Normaal tarief: gratis voor kinderen kleiner dan 1 meter
29,00 euro tot 1,40 m. - 34,00 euro boven 1,40 m.
!!! Uw lidgeld in 1x terugverdiend !!!

Vakantiereis of jeugdkamp ?
Zin in zomer?
Samen actief zijn, samen grenzen verleggen, je beleeft en doet
het allemaal met je kinderen of kleinkinderen in één van de actieve
groepsvakanties van de Gezinssportfederatie. Vraag de gratis
brochure aan via gsf@gezinsbond.be.
Actieve vakantieformules voor gezinnen, éénoudergezinnen,
grootouders en kleinkinderen, en 50-plussers.
Mooie voordelen & kortingen voor leden Gezinsbond!
- 40 euro voordeel pp.
bij reservatie binnenlandse vakantie
- 15 euro/pp. vroegboekkorting bij reservatie vóór 1/4
- 30 euro vanaf het 2de kind en volgende
(bij reservatie buitenlandse vakantie)
Ook bij boekingen via Thomas Cook ontvangen leden 5% korting.
_________________________________________________
Thuiszitten in de vakantie? Nee toch!?
Wie op zoek is naar een actieve jeugdvakantie, kan alvast in de
nieuwe vakantiebrochure van AFYA bladeren op www.afya.be of
vraag de gratis brochure aan via afya@gezinsbond.be
Op het programma :
avontuur, dieren, sport en taal, sportkicks, waterfun
en vorming
Leden genieten een korting van :
- 40 euro bij elke internaatvakantie
- 10 euro bij elke externaatvakantie.
Bovendien kan je genieten van een vroegboekkorting van 15 euro
 jeugdvakantie in de zomervakantie bij boeking vóór 1 april


jeugdvakantie in de herfstvakantie bij boeking vóór 1 sept.

(De jeugdvakanties van AFYA zijn fiscaal aftrekbaar tot 12 jaar)

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
Annick Velghe
tel. 051-74.86.73
stefaan.valcke-velghe@hotmail.com
Pittemsestraat 51 – 8850 Ardooie
* 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

Annelies Decoster
tel. 051/61 69 45
Stationsstraat 32 – 8850 Ardooie
Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie
Medewerkers : Nancy Brouckaert , Véronique Goemaere, Gudrun Bauwens

