Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
oktober tot december
1. Zaterdag 21 oktober :
Griezeligste Gezinsdag – Bobbejaanland
2. Zaterdag 28 oktober :
Knutselnamiddag – thema “Halloween”
3. Zaterdag 18 november :
Geboorteboomactie
4. Zaterdag 2 december :
Sinterklaasfeest
Nog meer voordeel met je lidkaart :
Herfst-tombola in september-oktober
Activiteiten GOSA :
 Dinsdag 7 november :
'Vitaminen, mineralen en sporenelementen'
 Donderdag 28 december : Kerstconcert
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Beste Bondsleden,
Zonovergoten vakantiedagen… zo moet je de zomer van 2017 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 : we pakken uit met een heuse
sinterklaasshow. Een primeur bij Gezinsbond Ardooie.

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
Trekking tombola op 17 november. De winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
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”

Workshop : KNUTSELEN

Kinderen die graag even de handen uit de mouwen steken om iets
kleurrijks te maken, laten we opnieuw hun creativiteit ten volle
benutten. Op een leuke manier worden allerhande knutselwerkjes
in Halloweenstijl gemaakt.

Zaterdag 28 oktober
van 14.00 u. tot 16.30u.
Waar : CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13, 8850 Ardooie
Prijs : € 5,00 (leden) - € 8,00 (niet leden)
Wie : voor kinderen van 8 tot 12 jaar (max. 20 kinderen)
Inschrijven : gudrunbauwens@telenet.be of 0479 41 54 41
Benodigdheden (zelf mee te brengen) : een 3-tal uitgewassen
bokaaltjes, restjes cadeaulintjes, een schaar (naamtekenen)
Deze activiteit komt in aanmerking voor een stempel op de
kinderspaarkaart.

Sinterklaasfeest
Zaterdagnamiddag 2 december
om 14u30 (deuren open om 14u)
evenementenhal De Ark
Een primeur bij de Gezinsbond Ardooie is een groot
“Sinterklaasfeest”. We pakken uit met een wervelende show :

“Ik ben Sinterklaas”
gebracht door theatermakers Charel en Co.
Ken je “De Charel” ?
het typetje “De Charel” waarmee de
voorbije jaren honderden keren
gespeeld werd in de voorstellingen
“Alles”, “Scoolkids” en “Dom”. Voor
wie hem nog niet zag: De Charel is
een goedlachse kerel die steeds
weer op originele wijze speelt voor
en met z’n publiek. Kinderen en ook
volwassenen houden van z’n
ongeremdheid en bijzonder absurde
manier van kijken naar de wereld en
gaan helemaal mee in z’n
uitnodigingen te participeren in het
geheel.
In “Ik ben Sinterklaas” komt “De Charel” simpelweg vertellen dat
hij de nieuwe goede man is… dat dit tot ongeloof leidt laat zich
raden. “De Charel” is echter onvermurwbaar en zal de kinderen
proberen te tonen dat hij het wel degelijk kan zijn: de nieuwe sint.
Met niet te vergeten een belangrijke rol voor z’n vriend Kwak.

Een 45 minuten durende familiespektakel voor jong en oud.
Na de show ontvangen we de enige echte Sinterklaas met zijn
Pieten. De kleutertjes van het kleuterturnen tonen hun kunstjes
voor aan Sinterklaas en zijn Pieten , waarna ze als beloning lekkers
krijgen. Ook voor de zusjes en broertjes en alle andere kinderen
voorzien de Sint en zijn Pieten wat lekkers.
Tijdens deze namiddag trakteren we alle aanwezigen op koffie
en/of warme chocomelk en klaaskoeken.

Prijs :
volwassenen en 12+ : leden 3 euro (niet leden 5 euro)
kinderen van leden zijn gratis (kinderen niet leden betalen 3 euro)
(Frisdranken en streekbieren zijn beschikbaar aan de bar tegen
gezinsvriendelijke prijzen)
Wil je deze primeur niet missen ?
Schrijf je dan nu in , via mail naar : gudrunbauwens@telenet.be of
Tel. 0479 41 54 41 en dit graag vóór 25 november.
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekening van
de Gezinsbond : BE80 9796 2561 8477 met vermelding van naam,
lidnummer, aantal volwassenen en aantal kinderen

INSCHRIJVEN VOOR DE
TWEEDEHANDSBEURS
Vanaf 1 december 2017
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 4 MAART 2018 - van 13.00 u tot 16.00 u

Ardooise leden 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€.

Griezeligste Gezinsdag
“BOBBEJAANLAND”

Na Oostende, attractiepark Toverland en Mechelen, vindt de
Gezinsdag van de Gezinsbond deze keer plaats in Bobbejaanland.
Griezel mee met de Gezinsbond tijdens de halloweendagen! De hele
familie -van de allerkleinsten tot de grootouders- kan zich
uitleven: meer dan 40 attracties staan garant voor een dag
boordevol plezier, en dit tegen zeer voordelige gezinsbondprijzen.
0 t/m 3 jaar : gratis
4 t/m 13 jaar : 15€
14 jaar + : 19€
Wens je liever niet met de auto te gaan , dan kan je vanuit Tielt
mee met de bus. Voor alle info ivm busvervoer, stuur een mailtje
naar Dries Biesbrouck driesbies@gmail.com
Tickets voor Bobbejaanland , kunt u nu reeds reserveren via
https://www.gezinsbond.be/Paginas/gezinsdag_tickets.aspx

GOSA-activiteiten
‘Vitaminen, mineralen en sporenelementen’
Door Dr. ir. Eric De Maerteleire
Dinsdag, 7 november 2017 om 14.00 uur
Expo Hallen – 8800 Roeselare
In zijn vrije tijd gaat zijn interesse uit naar de relatie
"Voeding en gezondheid". Er worden te weinig groenten, fruit,
vis en zeevruchten gegeten en te veel vlees. Door deze
ongezonde gewoonten krijgen veel mensen niet de
voedingselementen binnen die noodzakelijk zijn voor de
instandhouding van een goede gezondheid. En dan gaat het niet
alleen om vitaminen, mineralen en sporenelementen maar
ook om vele bioactieve stoffen, waarvan de laatste decennia is
aangetoond dat ze actief meehelpen bij de instandhouding van
een gezond lichaam (en een gezonde geest).




Welkom met een kopje koffie
14.30 uur: Dr. ir. Eric De Maerteleire aan het woord
Toegang: gratis voor de leden van de Gezinsbond op vertoon lidkaart



Na de voordracht kan de jaarbeurs gratis bezocht worden

GOSA-activiteiten
Donderdag 28 december om 14u
“Kerstfeest”
Zaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat 6, 8840 Oostnieuwkerke

“HONK”
Een groepje met Philippe Goerlandt, voorzitter van Gezinsbond
Oostnieuwkerke
We starten rond 14.00 uur met koffie.
In de pauze is er koffie met koffiekoeken.
We voorzien het einde rond 17.00 uur
Toegang: € 9,00 - te betalen op de dag zelf ( niet-leden € 12,00)
Inschrijven : eric.vancoppenolle1@telenet.be - 051/212353 – 0494 344118
Er wordt een bus ingelegd – bijdrage: € 2,00 – te betalen op de
bus
Graag ook inschrijven voor de bus – met vermelding van de
opstapplaats
Opstapplaatsen
12.30 uur Ardooie – Albertzaal
12.45 uur Ingelmunster - Markt
13.00 uur Izegem – Frunpark
13.20 uur Roeselare Expo

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, éénoudergezinnen, 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 kan je ook terecht
bij alle bestuursleden van
Ardooie. Of neem een kijkje op
www.gezinsbondardooie.be

Verkooppunt
voor bioscooptickets, gsm-kaarten, NMBS, De Lijn
bij Diane Verhulst (051 488691)

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

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

