Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
juli - augustus - september
1. Zondag 27 augustus :
“West-vlaanderens mooiste”
familie-fietshappening
2. Zaterdag 2 september : (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks zwemmen
3. Zaterdag 9 september :
Proefles + start lessenreeks kleuterturnen
Proefles + start lessenreeks balsporten
4. Zaterdag 16 september: (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks watergewenning

Nog meer voordeel met je lidkaart :
Herfst-tombola in september-oktober

Activiteiten GOSA :
1. Donderdag 24 augustus :
Sporteldag
2. Dinsdag 26 september en dinsdag 3 oktober:
Daguitstap “Notre Dame à la Rose”
______________________________________________________________________________
Jaargang 27 Nr. 3 - Juli 2017

Beste Bondsleden,
De grote vakantie start binnenkort. Ook wij, bestuursleden en helpers van
Gezinsbond Ardooie, gaan er eventjes tussenuit.
Niettemin zijn er toch heel wat activiteiten in juli en augustus op nationaal en
provinciaal vlak, waar leden van de Gezinsbond fikse kortingen genieten.
Meer info omtrent allerlei acties en activiteiten vindt u op
www.gezinsbond.be of www.gezinsbond-wvl.be of in het 14-daags
Bondskrantje.
Vanaf september gaat Gezinsbond Ardooie terug van start met een resem
toffe activiteiten, waaronder : tweedehandsbeurs, kleuterturnen, balsporten,
watergewenning, zwemlessen, knutselen, koken voor kinderen,
geboorteboomactie, … en natuurlijk ook de GOSA-activiteiten .
Voor het eerst slaat de Gezinsbond ook de handen in elkaar met WestVlaanderens Mooiste : Een 4-daagse fietshappening, waarbij op zondag 27
augustus de Gezinsbond mee helpt organiseren en vanuit meerdere locaties
een gezinsvriendelijke fietstocht van ongeveer 25 km. voorziet.

Betaal met je lidkaart en WIN !!
GEWEST – ROESELARE :
HERST - TOMBOLA
met € 1000,00 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”
Winnaars van de lente-tombola : familie Defreyne, Naert, Remmerie,
Rousseeuw, Lambrecht.
We wensen deze families dan ook proficiat !

INSCHRIJVEN VOOR DE
TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- EN KINDERKLEDING,
BEDJES, BUGGY’S, ZITJES, PARKEN, LOOPREKJES,
FIETSJES, SPEELGOED, BOEKEN, ENZ…
VAN 0 TOT 16 JAAR
DE BEURS VINDT PLAATS IN C.C. ’T HOFLAND op ZONDAG
1 OKTOBER - van 13.00 u tot 16.00 u

Inschrijven voor een standplaats kan vanaf heden tot eind september.
Ardooise leden die vóór 31 juli inschrijven krijgen voorrang.
Wacht echter niet te lang, de beurs is steeds snel volzet !!!
Contactgegevens : lindsayvandewiele@live.be of 051/74.78.85
U krijgt een standplaats van 3m op 1.5m, een tafel en 2 stoelen.
Grote stukken worden in een afzonderlijke zaal geplaatst onder permanent
toezicht van 2 medewerkers.
Prijs voor een standplaats : Leden betalen 10€, niet-leden 20€.
De daarop volgende beurs is de eerste zondag van maart 2018.

“West-Vlaanderens Mooiste “
fietshappening

Zondag 27 augustus – familiale
fietshappening
“West-Vlaanderens Mooiste” is een 4-daagse fietshappening.
Op zondag heb je de keuze uit verschillende tochten. De genieters kiezen
voor de kinder- of familiale fietstocht. De cyclo’s rijden naar de kust en de
MTB’ers fietsen naar het zuiden van WVL.
De familiale fietstocht ( 50km en 25km) komt er in samenwerking met De
Gezinsbond. Je kan naast de startplaats in Roeselare, eveneens starten in 4
verschillende locaties onderweg. Het parcours van de 50km slingert zich rond
en dwars door Roeselare naar de naburige gemeenten. De Landelijke wegen,
fietspaden en grindwegen vormen het decor van deze fietstocht.
De kinderfietstocht ‘De Zoevende Zapper’ op zondag brengt de allerjongsten
met hun ouders langsheen de mooiste Roeselaarse plekjes. De kinderen,
vanaf 2 jaar tot 14 jaar, kunnen samen met hun ouders, grootouders en
vriendjes deelnemen aan de kinderfietstocht van 15 km in de Expohallen te
Roeselare.
De durvers onder de kids kunnen zich aan de 25 km wagen. Kinderen nemen
gratis deel aan deze fietstocht. Op de locaties vind je keileuke animatie,
lekkere versnaperingen en veel fun en plezier!

In totaal zijn er 4 knooppunten/startlocaties + Expohallen Roeselare om op
zondag 27/08 van start te gaan. (25 km of 50 km)
1. Knooppunt 1: Beveren
a. Locatie: School De Bever/ Wijnendalestraat 19 Beveren
b. Richting: Beveren, Koolskamp en Ardooie
2. Knooppunt 2: Hooglede - Gits
a. Locatie: De Sleedoorn
b. Richting: Hooglede – Gits
3. Knooppunt 3: Oostnieuwkerke
a. Locatie: Cardijncenter
b. Richting: Oostnieuwkerke – Passendale en Westrozebeke
4. Knooppunt 4: Oekene
a. Locatie: PC De Regenboog
b. Richting: Sint-Eloois-Winkel
5. Hoofdknooppunt: Roeselare
a. Locatie: Expo Roeselare : Richting: Roeselare & omstreken
Inschrijvingsgelden : (zowel voor 25 km als voor 50 km)
Kinderen onder de 14 jr. fietsen gratis
vanaf 14 jaar : € 5,00
Voor iedereen is er een gratis drankje voorzien.
Vanaf 13 u. verwelkomt het Zapper mannetje de kinderen op de startplaats in
Expo Roeselare en kunnen ze zich uitleven in het Kids-Paradise dorp.
Het speeldorp bevat o.a. een verkeersparcours , de kantelwagen van de
politie, springkastelen, plooiballonnen, kindergrime, gekke fietsen, klim –en
klauterparcours, reuze gezelschapsspelen, fietsen op rollen, enz. Dit jaar
kunnen de kinderen gratis op de draaimolen in Expo Roeselare.
West-Vlaanderens Mooiste wordt dit jaar op zondag feestelijk afgesloten met
een optreden van De Romeo’s. (Expo Roeselare)
De Vlaamse Schlagerband, bestaande uit Chris Van Tongelen, Davy
Gilles en Gunther Levi, zijn de Vlaamse ambiancemakers van het ogenblik.
Hun optreden bestaat uit een mix van covers en eigen materiaal. Een
waardige afsluiter van deze leuke fiets 4-daage.
Alle verdere info vindt u op www.westvlaanderensmooiste.be

WATERGEWENNING en
ZWEMLESSEN
Onze buren te Koolskamp organiseren ook dit jaar opnieuw een serie
zwemlessen in het zwembad te Lichtervelde (Zandstraat 15).
Uiteraard krijgen de Ardooise leden opnieuw de kans hieraan deel te nemen….
Verplaatsing gebeurt met de eigen wagen.

 ZWEMMEN :
* vanaf zaterdag 2 september
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* vanaf het 1e leerjaar
Kostprijs voor 10 beurten, incl. verzekering :
leden Gezinsbond: € 60,00 - niet leden : € 80,00
(Max. 8 inschrijvingen per groepje)

 WATERGEWENNING
* vanaf zaterdag 16 september (geen les
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* van 17u tot 17u30 : groep 1
* van 17u30 tot 18u : groep 2
* vanaf 2e kleuterklas

op 21 oktober)

Kostprijs voor 7 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 via telefoon of mail : overschrijven op rekening van
Gezinsbond Koolskamp BE78 7509 4301 7186 ten laatste op 20/8/2015

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
* 09.00 uur tot 10.00 uur – 3e kleuterklas
* 10.00 uur tot 11.00 uur – 1e& 2e kleuterklas
(tot eind mei 2018 - NIET tijdens vakanties)
(bij onvoldoende inschrijvingen voor 2 lesuren
reduceren we naar 1 uur)
De proefles is op zaterdag 9 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 16 september.

Voor wie?

Voor alle kleuters, meisjes en jongens, geboren in 2013 en
vorige

Door wie?

Professionele begeleiding door Céline
(studies: lichamelijke opvoeding en kleuterbegeleiding)

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 70,00
Niet leden : € 100,00
(bij inschrijving in 1 van de sportactiviteiten :
vanaf 2e 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 in ons gamma 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 en zijn/haar balbehendigheid oefent.

Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer?

Zaterdagvoormiddag
11.00 uur tot 12.00 uur
(tot eind mei 2018 - NIET tijdens vakanties)
De proefles is op zaterdag 9 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 16 september.

Voor wie?

Voor meisjes en jongens van 7 tot 12 jaar (lager onderwijs)

Door wie?

Professionele begeleiding door Céline
(studies: lichamelijke opvoeding)

Prijs?

Leden van de Gezinsbond : € 70,00
Niet leden : € 100,00
(bij inschrijving in 1 van de sportactiviteiten :
vanaf 2e gezinslid € 5,00 korting)
(mogelijkheid voor tussenkomst van de mutualiteit)

Info ?

Veerle Goethals - tel. 051 – 69 38 59
E-mail : veerle.goethals@telenet.be

GOSA-activiteit
Donderdag 24 augustus van 8 tot 18 uur “SPORTELDAG”
Een hele dag sport, spel en beweging, binnen en buiten voor slechts 5€ (koffie
en Poppiesgebakje inbegrepen).
Waar : Expohallen, Diksmuidsesteenweg 400 te Roeselare
Alle info : vrijetijdspunt 051/ 26 24 00 of vrijetijd@roeselare.be

Dinsdag 26 september en dinsdag 3 oktober “DAGREIS”
Busuitstap naar “Notre Dame à la Rose” (Wallonie) met een eveneens een
bezoek aan Doornik.
Prijs : 59€ (all-in)
Er zijn verschillende opstapplaatsen.
Het volledige programma wordt in de loop
van augustus bekendgemaakt.
Voor meer info of om in te schrijven, stuur
een mail naar :
gerda.verhanneman@skynet.be
of tel. 0494 34 06 82.

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
Nieuw : in juli en augustus kunt u ook tijdens de dag (weekdag of
weekend) een kinderoppas vragen

Enkele tips voor de zomervakantie
Wandelen, fietsen, speuren en winnen in
Turnhout
ZOMERZOEKTOCHTEN
GEVONDEN!'







'TURNHOUT

GEZIEN?

-

TURNHOUT

Datum: 01 juli 2017 - 30 september 2017
Tijdstip(pen): dagelijks
Locatie: Turnhout - Toerisme & Uit
Adresgegevens: vertrek : Grote Markt, 44, 2300 Turnhout
Regio: Antwerpen
Sporttak(ken): Fietsen, Wandelen

4 zoektochten te voet of per fiets of geocaching.
Deelnemen kan elke dag vanaf zaterdag 1 juli t.e.m. zaterdag 30 september
2017.
€ 6 per wandel- of fietstocht en € 3 voor geocaching voor leden Gezinssport
Vlaanderen en Gezinsbond
€ 8 per wandel- of fietstocht en € 4 voor geocaching voor niet-leden
Mooie prijzen te winnen (vakantiecheques, weekendarrangementen, fietsen
merk Minerva, boeken en andere naturaprijzen)
Superprijs voor deelnemers aan wandel-, fietstochten en geocaching in zowel
Turnhout als Mechelen (zie ook 'Gouden Carolus'-tochten, Mechelen)
Contactinformatie
Organisator: Gezinssport Vlaanderen
Contactpersoon: Benaets Guido
Organisator: gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
Telefoon: 02/507 88 22

Wat jij kan !
Vrijwilligers gezocht
De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle gezinnen in Vlaanderen en
Brussel. Los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van
de samenstelling van het gezin. We zijn er voor grote en jonge gezinnen,
grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, één oudergezinnen,
gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen,...
Onze werkterreinen zijn dienstverlening, sociaal-cultureel werk, verenigingsleven
en gezinspolitieke acties.
Wij kunnen hiervoor rekenen op zo'n 13 500 gemotiveerde vrijwilligers in 950
lokale afdelingen, maar we kunnen altijd nieuw talent gebruiken, iets voor jou?
De vrijwilligers van de Gezinsbond zetten zich met veel plezier in voor gezinnen uit
hun buurt. Zij doen dit elk volgens hun beschikbare tijd, interesses en talenten.
Ontmoet jij graag mensen of heb jij organisatietalent?
Ben je een handige klusser of een administratieve duizendpoot?
Misschien heb je wel een leuk idee voor een activiteit?
Wat jouw talent ook is: wat jij kan, daar worden gezinnen beter van!
Ontdek welk vrijwilligerstype jij bent op www.watjijkan.be
Opgelet voor gewenste neveneffecten





Van vrijwilligerswerk word je gelukkiger.
Als vrijwilliger maak je gezinnen blij en hoe
meer blije mensen je kent, hoe gelukkiger je zelf wordt.
Vrijwilligers leven gemiddeld ook zo'n 9 jaar langer.
Vrijwilligerswerk kan mogelijk een zekere sterrenstatus met zich
meebrengen. Vrijwilligers leren immers veel mensen kennen.
Mogelijk wordt jij de bekendste mama of papa aan de schoolpoort.

Ook jouw talent komt van pas!
Stel je kandidaat via www.watjijkan.be of contacteer ons via
vrijwilligerswerk@gezinsbond.be of T 02-507.89.11
Voor meer info kunt u ook terecht bij alle bestuursleden van Ardooie. Of neem een
kijkje op www.gezinsbondardooie.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
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

