Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
september tot december
1. Zaterdag 10 september :
Proefles + start kleuterturnen én balsporten
2. Maandag 26 september :
bloemschikken – thema “herfst”
3. Dinsdag 11 oktober :
workshop fietherstel/ onderhoud
4. Lessenreeks 15 oktober – 3 december
watergewenning + voorbereidend zwemmen
5. Zaterdag 22 oktober :
knutselnamiddag – thema “Halloween”
6. Zaterdag 19 november :
workshop - “koken” voor kinderen
7. Zondag 11 december :
JUBILEUM ledenfeest !!!!!!!!
8. Maandag 19 december :
bloemschikken – thema “Kerstmis”
Activiteiten GOSA :
 Dinsdag 4 en 25 oktober : daguitstap Halle
bezoek distributiecentrum van Colruyt
 Donderdag 13 oktober : Michaël Portzky :
“ons geheugen en vergeten”
 Woensdag 28 december : Kerstconcert
Jaargang 26 Nr. 4 - september 2016

Beste Bondsleden,
Zonovergoten vakantiedagen… zo moet je de zomer van 2016 in je
geheugen opslaan. Een positieve ingesteldheid staat of valt bij de
vlaming meestal met de wetenschap dat de zon (al dan niet) van de
partij is of zal zijn. Nochtans hebben we nood aan positieve,
opgeruimde mensen, die ondanks een eventueel iets minder zonnige
dag, toch vrolijk de wereld tegemoet gaan. Komaan dus….
De komende maanden kan je bij ons voor van alles terecht, teveel
om hier even summier te vermelden. Wandel gewoon eens dit
boekje door en laat je oog vallen op die dingen die je goedkeuring
wegdragen en je interesse opwekken.
Sowieso verwachten we jullie allen, groot en klein op het
hoogtepunt van ’t jaar voor gezinsbond Ardooie.
Immers dit jaar bestaan we 90 jaar, iets wat je op elke voorbije
activiteit reeds kon merken en ervaren.
Het jubileumfeest zal vervat zitten op het ledenfeest van zondag
11 december 2016 – “a day to remember” en eentje om nu reeds
in je agenda aan te stippen.

GEWEST – ROESELARE : HERFST – TOMBOLA
Betaal met je lidkaart en WIN !!
met € 1.100,00 prijzen in
SEPTEMBER-OKTOBER
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”

GOSA-activiteiten
Kerstconcert
Woensdag 28 december 2016 om 14.00 u
OC De Leege Platse te Beselare, Geluwestraat 12
Kostprijs: € 12 (aperitief en verrassing inbegrepen) (niet-leden: € 15)
Uurregeling bus naar Passendale (kostprijs € 2 te betalen op bus)
12.30 uur: Ardooie – Albertzaal
Contact/ info : germain@kantoorleenknegt.be
Inschrijven noodzakelijk vóór 25 december 2016 - Betaling aan de ingang
************************************************************************************
Spreekbeurt : “ons geheugen en vergeten” door Michaël Portzky
Donderdag 13 oktober in gezinscentrum te Roeselare
************************************************************************************
Op dinsdag 4 en 25 oktober is er een voorziene busuitstap naar Halle
met bezoek van het distributiecentrum van Colruyt.
meer info over bovenstaande zaken ?
diane.verhulst@telenet.be of 051/48.86.91

Wist je reeds dat…..





Van 1 t.e.m. 3 en op 7 t.e.m. 9 oktober de beurs 'Huis &
Tuin' in Expo Roeselare gratis toegankelijk is op vertoon
van je lidkaart (niet op zondag).
Vanaf heden je ook terecht kan bij “Daoust” te Roeselare
voor poetshulp met dienstenchaques waarbij je 0,75 EUR
korting krijgt per dienstencheque !!
info : 051/23.17.90 - roeselare@daoust.be
Er op 16 oktober te Mechelen een nationale gezinsbondsorganisatie doorgaat “Energiek Mechelen” met 3 pijlers :
Technopolis – Speelgoedmuseum - KETNET-band

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

Voor wie?
Door wie?

* 09.00 uur tot 10.00 uur – 3 kleuterklas
e
e
* 10.00 uur tot 11.00 uur – 1 & 2 kleuterklas
(tot eind mei 2017 - NIET tijdens vakanties)
(bij onvoldoende inschrijvingen voor 2 lesuren
reduceren we naar 1 uur)
De proeflessen zijn op zaterdag 10 en 17
september
Na de proefles kan er ter plaatse ingeschreven
worden.
Voor alle schoolgaande peuters en kleuters,
meisjes en jongens, geboren in 2014 en vorige
Professionele begeleiding door Céline
(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

BALSPORTEN
Nieuw sinds vorig jaar 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 eind mei 2017 - NIET tijdens vakanties)
De proeflessen zijn op zaterdag 10 en 17
september
Na de proefles kan er ter plaatse ingeschreven
worden.

Voor wie?

Voor meisjes en jongens van het lager onderwijs

Door wie?

Professionele begeleiding door Céline
(studies: lichamelijke opvoeding)

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

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

WATERGEWENNING &
VOORBEREIDEND ZWEMMEN
Onze buren te Koolskamp organiseren ook dit jaar opnieuw een serie
lessen in het zwembad te Lichtervelde (Zandstraat 15).
Verplaatsing gebeurt met de eigen wagen.

 WATERGEWENNING EN VOORBEREIDEND

ZWEMMEN

* vanaf 15 oktober tot 3 december 2016 (8
* van 17u tot 17u30 : watergewenning 2de kleuterklas
* van 17u30 tot 18u : voorbereidend zwemmen 3de
kleuterklas

lessen)

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 (tel. of mail) : overschrijven op rek.nr.
Gezinsbond Koolskamp BE78 7509 4301 7186 uiterlijk 30/9

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

Wanneer :

maandag 26 september – 20u00

Waar : CC ‟t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13 te Ardooie
Gaste : Mevr. Rita Uyttenhove (lesgeefster CVO Roeselare)
Wie : alle dames
Prijs : 15€ leden – 20€ niet-leden
(drankje, bloemen en materialen inbegrepen)
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be – 0479 41 54 41
Nav “90 jaar” Gezinsbond Ardooie ontvangt iedere deelnemer
een schort.

Workshop :
“FIETSHERSTEL”
(basisvaardigheden)
Na een woordje uitleg gaan we samen met
gastheer Peter Scheldeman in zijn atelier
aan de slag.
Diverse basisvaardigheden worden
aangeleerd, gedemonstreerd en besproken
in een kleine (werk)groep. (vervangen
banden, ketting, remonderhoud, ea...).
Er is uiteraard ook ruimte om jouw specifieke vragen te stellen en
daarop een antwoord te krijgen.
Wanneer : dinsdag 11
Van 19.30u tot 21.30u

oktober 2016

Waar :
Fietshandel Scheldeman
Roeselaarsestraat 20 - ARDOOIE
Gast : Peter Scheldeman
Wie : alle geïnteresseerden
Prijs : € 5,00 (leden) - € 10,00 (niet-leden). Max. 10 personen per
sessie. Bij meerdere inschrijvingen wordt een 2 e cursus ingelast op
dinsdag 17 oktober.
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be – 0479 41 54 41
Nav “90 jaar” Gezinsbond Ardooie ontvangt iedere deelnemer
een gratis drankje.

Workshop voor kinderen :
“Koken” met aperotime
voor de ouders om 17.00 u
Onder leiding van Marleen Desimpelaere ('t
Klein Festijn) wordt gekokkereld. Op het
einde van de namiddag wordt het menu
verorberd, samen in gezellige kring. Papa
en mama zijn welkom omstreeks 17.00 u
voor het aperitief en de hapjes gemaakt
door kindlief.
Wat breng je mee:
keukenplankje, schilmesje, handdoek..
Zorg er wel voor dat overal je naam op staat.

Wanneer :

zaterdag 19 november van 14u

tot 18.00 u.
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: gudrunbauwens@telenet.be - 0479 41 54 41
Deze activiteit komt in aanmerking voor de kinderspaarkaart !
Nav “90 jaar” Gezinsbond Ardooie ontvangt iedere deelnemer 2
stempels ipv. 1 op zijn/haar kinderspaarkaart.

JUBILEUM Ledenfeest
90 JAAR GEZINSBOND
Het ledenfeest is

dé dag waarop we onze leden willen

verwennen, zeker dit jaar waar we ons jubileum vieren… !!!!
We voorzien dan ook ludieke optredens, kinderanimatie,
volksspelen, apero-time met hapjes, foodtrucks, …
Maar net zoals de vorige jaren ook het moment
- waarop we het bonnenboekje 2017 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 5 maart 2017
Kortom, dé dag waarop ons team van bestuursleden voor u klaar
staat om al uw vragen te beantwoorden en u een volledige
dienstverlening te bieden. Dé dag om andere gezinnen te leren
kennen, vrienden te maken, kinderen die zich amuseren, …

Graag nodigen we dan nu reeds al onze leden
uit in zaal “De ARK” (Melkerijstr. 2) op

ZONDAG 11 december
U ONTVANGT BINNENKORT EEN
PERSOONLIJKE UITNODIGING met alle details en
informatie om in te schrijven !!! Wees er zeker bij !!!

Bloemschikken – thema
“Kerstmis”
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 19 december - 20u00

Waar : CC ‟t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13 te Ardooie
Gaste : Mevr. Rita Uyttenhove (lesgeefster CVO Roeselare)
Wie : alle dames
Prijs : 15€ leden – 20€ niet-leden
(drankje, bloemen en materialen inbegrepen)

Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be - 0479 41 54 41
Nav “90 jaar” Gezinsbond Ardooie ontvangt iedere deelnemer
een schort.

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 annelies.decoster1984@yahoo.com
Stationsstraat 32 – 8850 Ardooie
Marga Brouckaert – Van Moen tel. 051-74 65 90
Brabantstraat 27 - 8850 Ardooie
Medewerkers : Nancy Brouckaert , Véronique Goemaere, Gudrun Bauwens

