Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
juli - augustus - september
1.

Elke dinsdagavond in juli en augustus :
Gezinsfietstocht

2. Vrijdag 31 augustus :
10nerparty
3. Zaterdag 1 september : (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks zwemmen
4. Zaterdag 15 september :
Proefles + start lessenreeks kleuterturnen
Proefles + start lessenreeks balsporten
5. Zaterdag 15 september: (organisatie Koolskamp)
Start lessenreeks watergewenning en kleuterzwemmen
6. Zondag 30 september :
Tweedehandsbeurs
Nog meer voordeel met je lidkaart :
Herfst-tombola in september-oktober
_____________________________________________________________________________
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Beste Bondsleden,
De grote vakantie start binnenkort. Voorgaande jaren gingen de
vrijwilligers van de Gezinsbond in onze gemeente er eventjes tussenuit,
maar dit jaar houden we het sportief met een wekelijkse gezinsfietstocht
op dinsdagavond. We hebben ook aan onze tieners gedacht met de
primeur: “10nerparty”
Ook op nationaal en provinciaal vlak zijn er heel wat activiteiten in juli en
augustus, 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 de Bondsmagazine.
Vanaf september starten de gekende sportactiviteiten terug :
kleuterturnen, balsporten, watergewenning en zwemlessen.
Verder in het najaar mag je nog verwachten : bushcraft, knutselen,
bloemschikken, geboorteboom, en … een spetterend Sinterklaasfeest.
Voor elk wat wils dus, want de Gezinsbond is er voor iedereen !

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)

Kijk in je bonnenboekje voor alle aangesloten handelaars in Gewest
Roeselare of op de site : https://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen–
“handelaars”
De winnaars van de lente-tombola ontvingen allen een waardebon van 10 € :
gezin Declercq-Verhulst, Decuypere-Baert, Vandaele-Vandaele, VandoorneVer Eecke, Vanpachtenbeke, Vanroose, Verhoest-Cogghe

GEZINSFIETSTOCHT
Elke dinsdagavond tijdens
juli en augustus om 19u30
Sportief blijven tijdens de
vakantiemaanden met het hele gezin ?
Met familie en vrienden een fietsritje
maken op een zomerse avond?
Het kan !
De Gezinsbond in Ardooie organiseert
deze zomer wekelijks een
gezinsvriendelijke fietstocht langs
landelijke wegen.
Deelnemers ontvangen een 5-beurtenkaart. Bij een volle kaart krijg je een
geschenk !
Vertrek ?

parking De Albertzaal, Koning Albertstraat te
Ardooie

Voor wie?

Gezinnen, klein en groot, jong en oud

Prijs?

Leden : € 1,00 per volwassene (niet leden : € 2,00)
Kinderen gratis

Info ?

Judith Bauwens, tel. 0479 44 02 02
mail : desmet.bauwens@telenet.be

(Alle deelnemers zijn verzekerd en er wordt tevens een pechverhelping voorzien)

10ERPARTY ism de KOMEET
VRIJDAG 31 AUGUSTUS
van 17u tot 21u

Tiener zijn, het is niet altijd eenvoudig. Je bent te oud voor
kinderacitiviteiten en te jong om uit te gaan.
Wel de Gezinsbond in Ardooie heeft daar iets op gevonden :
op vrijdag 31 augustus organiseren we een “Tienerfuif” onder toezicht van
de medewerkers, én bovendien alcohol- en rookvrij, maar met een pak
ambiance.
Waar ?

Jeugdlokaal De Komeet, Prinsendreef te Ardooie

Voor wie?

Tieners van 12 - 16 jaar

Prijs?

All-in : frietjes, frikandel en 3 drankbonnetjes
Leden : € 6,00 (niet leden : € 10,00), te betalen ADD.

Info ?

Sofie Demeyere, tel. 0476 87 87 51
mail : stijn,vanhee@telenet.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 :
* van 1 september tot 3 november
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* vanaf het 1e leerjaar
Kostprijs voor 10 beurten, incl. verzekering en inkom :
leden Gezinsbond: € 60,00 - niet leden : € 80,00
(Max. 8 inschrijvingen per groepje)
 WATERGEWENNING en KLEUTERZWEMMEN
* van 15 september tot 3 november
telkens op ZATERDAG van 17 uur tot 18 uur
* van 17u tot 17u30 : groep 1 (2e kleuterklas)
* van 17u30 tot 18u : groep 2 (3e kleuterklas)
Kostprijs voor 7 beurten, incl. verzekering en inkom :
leden Gezinsbond: € 30,00 - niet leden : € 50,00
 inschrijven vóór 12 augustus :
1. Contacteer Isabelle Thiry-Vanderstichele, tel. 051/74 76 47 of
thiryvanderstichele@scarlet.be (bij voorkeur contact via mail)
2. Na bevestiging is uw inschrijving definitief door overschrijving op
rekening van Gezinsbond Koolskamp BE78 7509 4301 7186

KLEUTERTURNEN
‘T SPRINKHAANTJE

Een “vroege” kennismaking met diverse bewegingsvormen stimuleert de
motorische ontwikkeling.
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 2019 - NIET tijdens vakanties)
De proefles is op zaterdag 15 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 22 september.

Voor wie?

Voor alle schoolgaande peuters en kleuters, meisjes en
jongens, geboren in 2015 en vorige

Door wie?

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

Prijs?

Leden : € 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
mail : veerle.goethals@telenet.be

BALSPORTEN
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 2019 - NIET tijdens vakanties)
De proefles is op zaterdag 15 september
Na de proefles kan er ingeschreven worden of de week
daarna op zaterdag 22 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 : € 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
mail : veerle.goethals@telenet.be

TWEEDEHANDSBEURS
voor baby- en kinderkleding tot 16 jaar, speelgoed, boeken, babyartikelen, schoolmateriaal, enz…

ZONDAG 30 september 2018
In C.C. ’T HOFLAND van 13.00 tot 16.00 u.
GRATIS toegang
doorlopend cafetaria met koffie, heerlijke verse wafels, verse soep,
streekbieren, frisdranken en versnaperingen
springkasteel voor de kinderen
Inschrijven voor een standplaats kan vanaf 1 juli.
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 2019.

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

Bioscoopcheques, gsm-passen, nmbspassen, kaarten De Lijn
Graag eens een uitstap naar de cinema, of een daguitstap met het
openbaar vervoer, bellen naar vrienden ? Het kan allemaal voordeliger met
de lidkaart van de Gezinsbond.
Bioscoopcheques en NMBS-passen zijn bovendien 1 jaar geldig en kunnen
vrij gebruikt worden.
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

Actie 18/12
Ken je de actie 18/12 ?
Dit betekent : wie nog geen lid is en lid wordt in juli of augustus, is meteen
lid tot eind 2019. Dus 18 maanden ipv 12.
Overtuig je vrienden en kennissen van deze actie, en laat hen 18 maanden
genieten van alle voordelen van de Gezinsbond. 1 jaar lidmaatschap kost
slechts 40.00 € voor het ganse gezin. Kijk op www.gezinsbond.be

Zomerzoektocht
"Eeklo gezien? Eeklo gevonden!"
Tijdens de zomermaanden neemt Gezinssport Vlaanderen je mee voor een
zoektocht in een Vlaamse stad. Te voet of met de fiets ontdek je deze
zomer de mooiste troeven van Eeklo.
Van 1 juli tot en met 30 september kan er elke dag naar hartenlust
gewandeld en gefietst worden langs een mooi uitgestippeld parcours. Aan
de hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels leer je deze
bruisende stad in het Meetjesland op een sportieve manier beter kennen.
Naast wandelen, kan er ook gefietst worden en kan er terug gespeurd
worden met de wandel-GPS, nl. geocaching.
Ook voor de kinderen werd er een aparte zoektocht uitgestippeld. De
kinderzoektocht volgt hetzelfde parcours als de wandelzoektocht.
Ontdek de stad van speculoos en cuberdons!
Eeklo ligt in het midden van een klavertje vier ‘mooie Meetjeslandse
gebieden’. In het noorden ligt het Meetjeslandse krekengebied op
fietsafstand. De Boerekreek ligt op een kleine 10 km. Ten zuiden van Eeklo
ligt provinciaal domein Het Leen en op nauwelijks 4 km fiets je langs de
oorspronkelijke bedding van De Lieve richting Gent. Het Drongengoed ligt
op nauwelijks tien kilometer, ten oosten van Eeklo moet je slechts een
drietal kilometer fietsen alvorens je de Lembeekse Bossen bereikt.
In Eeklo valt altijd iets te beleven. De charmante hoekjes van Eeklo met
volkszanger Tamboer, de legende van De Herbakker, de Vlaamse muziek
in cafeetjes, de smalle straatjes, de vele standbeelden en pleintjes leer je
niet zomaar kennen. Textielstad Eeklo heeft een neogotische kern met de
Sint-Vincentiuskerk, het vredegerecht, de psychiatrie Sint-Jan, de
Paterskerk, het standbeeld van de Vlaamse voorvechter Karel Lodewijk
Ledeganck en verschillende prachtige herenhuizen. Bewonder het 17deeeuwse stadhuis en het door Unesco tot werelderfgoed erkende belfort

dat er in 1932 werd bijgeplaatst als eerbetoon voor de oud-strijders van
de Eerste Wereldoorlog.
Praktische info op www.gsf.be of tel 02/507 88 22





Vier zoektochtformules: wandelzoektocht (4 km), fietszoektocht
(30 km), kinderzoektocht (4 km, volgt het zelfde parcours als de
wandelzoektocht) en geocaching.
Deelnemen kan elke dag vanaf zondag 1 juli t.e.m. zondag 30
september 2018
Vertrekplaats : het zoektochtenpakket koop je aan bij het 'Stip'
(Molenstraat 36). Openingsuren: ma-vrij: 9-12 u. en 14-19 u., zat:
9-12 u. of de Huysmanhoeve (Bus 1).
Je ontvangt naast het wandel- en fietszoektochten en geocacheboekje, de kinderzoektocht (1 exemplaar/kind), een
stadsplannetje, leuke gadgets en kortingsbonnen voor musea en
bezienswaardigheden.

Deelnameprijs






Leden Gezinssport Vlaanderen en/of leden Gezinsbond:
€ 10,00 voor het pakket met de wandel-, de fietszoektocht en de
geocaching.
De kinderzoektocht is gratis bij aankoop van een pakket.
Niet-leden:
€ 15,00 voor het pakket met de wandel-, de fietszoektocht en de
geocaching.
Gratis voor 'Op Weg'-leden

Wie zoekt, die wint!
Geen zoektocht zonder prachtige prijzen! Aan alle zoektochten is er een
aantrekkelijk prijzenpakket verbonden. Naast vakantiecheques voor
zomer- en wintervakanties, zijn er weekendarrangementen, fietsen,
gezelschapsspellen, boeken en vele andere mooie naturaprijzen te winnen.

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

Annelies Decoster
Nederweg 44 – 8870 Izegem

tel. 0471-02 68 76

Tineke Capelle
tel. 0479-89 53 91
Watervalstraat 76 – 8850 Ardooie
Sofie Demeyere
tel. 0476-87 87 51
Mispelstraat 21 – 8850 Ardooie

tineke-frederik@skynet.be

stijn.vanhee@telenet.be

Overige medewerkers :
Nancy Brouckaert , Véronique Goemaere, Gudrun Bauwens, Laurence Goderis, Sandra Dessy

