Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
april – mei - juni
1. Maandag 10 april :
Bloemschikken voor dames : Paasstuk
2. Paasmaandag 17 april :
Paasontbijt met paaseierenraap en bezoek van
de Paashaas

Activiteiten GOSA :
1. vrijdag 14 april :
Paasconcert in Passendale , P.C. De Craeye

2. dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni :
daguitstap "Amiens"

3. fietsweek van 12 tot 16 juni

Jaargang 27 Nr. 2 - april 2017

Beste Bondsleden,
De lente is in het land. Tijd om onze tuin in orde te brengen, een
frisse schoonmaak, en natuurlijk ook heel wat leuke activiteiten.
We hadden in het voorjaar een aantal succesvolle activiteiten
waaronder een heel bijzondere voordracht “Kracht van familie en
vrienden bij scheiden” , alsook de alom gekende tweedehandsbeurs
én het optreden van comedy Piv Huvluv. Heel wat kinderen, ouders
en grootouders, leden en sympathisanten mochten we verwelkomen
en keerden na afloop tevreden huiswaarts.
Mededeling : de volgende tweedehandsbeurs is op zondag 1
oktober 2017.
Vanaf juni kunnen Ardooise leden zich bij voorrang inschrijven via :
lindsayvandewiele@live.be of tel. 051.74.78.85

Betaal met je lidkaart en WIN !!
GEWEST – ROESELARE : LENTE - TOMBOLA
met € 2.200 prijzen in maart-april-mei (trekking in
juni)

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”

Noteer
Zondag 27 augustus : “Vlaanderens mooiste”
De Gezinsbond Gewest Roeselare neemt deel aan Vlaanderens
mooiste. Gezinsvriendelijke fietstocht op autoluwe wegen, volledig
uitgepijld, voorzien van drankjes, en zoveel meer.
Dé ideale vakantieafsluiter met de kids !

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.
Kijk op www.gezinsbondardooie.be/bioscoopcheques
_________________________________________________

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

Paasontbijt met
paaseierenraap en bezoek
van de Paashaas
Paasmaandag 17 april
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.
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 “de Paahaas” gaan we
op zoek naar zoveel mogelijk paaseieren.
Alle kinderen tot en met 11 jaar krijgen gratis
paaseieren mee naar huis.

Wanneer : PAASMAANDAG

17 april van 8u30

tot 10u
Waar : CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, Ardooie
Wie : kinderen, ouders, grootouders, leden én niet-leden
Prijs : kinderen < 4 jaar : gratis
kinderen van 4 j t/m 11 j : 3 €
volwassenen en 12+ : 7 € (leden) – 12 € (niet-leden)
Inschrijven is noodzakelijk :
mail naar : diane.verhulst@telenet.be of tel.051/488691
Uw inschrijving is bevestigd via 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 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

GOSA-activiteiten
Vrijdag 14 april om 14 u.
PAASCONCERT
Van verdrukking naar bevrijding, Pasen tegemoet.
AGNES BRUNEEL WOORDKUNSTENARES
Waar : PC de Craeye Passendale
Kostprijs aperitief en dessertbuffet inbegrepen: leden: €10
niet-leden: €12
Plaatsen beperkt! Inschrijven voor 10 april bij:
Germain@kantoorleenknegt.be of 051/77 91 05
______________________________________________________________
dinsdag, 30 mei én donderdag, 1 juni 2017
Daguitstap naar Amiens en de Somme
Om 06.45 uur: Roeselare: Parking aan de Expo-Hallen
Om 07.00 uur: Izegem: Parking aan De Leest
Over de slagvelden van de Somme (1914-1918,… naar Thiepval en
tot la Boisselle. Rond Albert en naar… Belvédère de Vaux. Door
Suzanne en Bray-surSomme en naar… Amiens.
Bij aankomst voorzien we een koffie met croissant.
Wandeling door Saint-Leu ( een ‘Klein Venetië’) Deze wijk, een van
de oudste van Amiens, wordt doorkruist met kanaaltjes. De
kleurrijke houten gevels verlenen heel veel charme aan ons bezoek

Lunch - aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, dranken
(wijn water, koffie) inbegrepen
Geleid bezoek aan de weergaloze Onze-Lieve-Vrouwkathedraal,
het hoogtepunt van de gotiek
Rondritje op zoek naar herinneringen aan de beroemdste inwoner
van Amiens: de visionair Jules Verne • Aangenaam boottochtje op
de 'Hortillonnages', de moerassen van de Somme. Het is een 300
ha groot moerassig gebied, dat bestaat uit talloze kleine
volkstuinen, die van elkaar gescheiden zijn door middel van evenzo
talloze smalle kanaaltjes. De meeste van die volkstuinen zijn
slechts toegankelijk per boot.
Terugreis met een stop in ‘Le Tommy’ – Pozières – broodje en één
drank inbegrepen • Indien alles vlot verloopt, zullen we rond 21.00
uur thuis zijn
Prijs: € 59,00 per persoon
Inschrijven: met vermelding van datum én van de opstapplaats
a.u.b. en dit bij Gerda Verhanneman –
gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82
Betaling: Het bedrag moet uiterlijk op 15 mei 2017 op onze
rekening staan BE40 7310 2324 0363 - Gezinsbond VZW – GOSA
gewest Roeselare

Gosa – Fietsweek
van 12 tot 16 juni
voor alle info kunt u terecht bij Gerda Verhanneman –
gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82
.

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
Laurence Goderis
tel. 0498 25 85 14
Berlingmolenstraat 75 - 8850 Ardooie

laurence.goderis@hotmail.com

Medewerkers : Nancy Brouckaert , Véronique Goemaere, Gudrun Bauwens

