Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
oktober - november – december
1.

Dinsdag 9 oktober :
Workshop “fietsherstel”

2. Vrijdag 2 november :
Workshop voor tieners en jeugd : Bushcraft
3. Zaterdagvoormiddag 17 november : (organisatie Koolskamp)
Geboorteboom-actie
4. Zaterdagnamiddag 17 november :
Workshop voor kinderen : “koken”
5. Zaterdag 24 november :
Sinterklaasfeest
6. Woensdag 19 en donderdag 20 december :
Wokshop voor dames : Bloemschikken “Kerst”
Gosa-activiteiten :
11 oktober: “Leven is bewegen en bewegen is leven”
6 november: “Een aangename causerie over de moestuin
enzo" + bezoek jaarbeurs
27 december: kerstfeest met optreden van “Blush”
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Beste Bondsleden,
Zonovergoten vakantiedagen, hittegolven, … zo moet je de zomer van 2018
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 na het succes van vorig jaar.

Betaal met je lidkaart en WIN !!
GEWEST – ROESELARE :
HERST - TOMBOLA
met € 1000,00 aan 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

Workshop : “FIETSHERSTEL”
(basisvaardigheden)
Na een woordje uitleg gaan we samen met
gastheer Peter Scheldeman in zijn atelier aan
de slag. Er worden diverse basisvaardigheden
aangeleerd, gedemonstreerd en besproken in
een kleine (werk)groep van max. 15 personen.
(vervangen banden, ketting, remonderhoud,
ea...).
Er wordt een korte pauze tussenin
voorzien waarbij een drankje wordt
aangeboden.

Wanneer :
Dinsdag 9 oktober 2018
van 19.30u tot 21.30u
Waar :
Fietsen Scheldeman VOF
Roeselaarsestraat 20 - ARDOOIE
Gast : Peter Scheldeman

Wie : alle geïnteresseerde mannen/vrouwen
Prijs : € 5,00 (leden) - € 10,00 (niet-leden)
inclusief drankje
Inschrijven via: gudrunbauwens@telenet.be of tel. 0479 415441

Bushcraft
Vrijdag 2 november
Van 14u tot 17u30
Volkspark
Ben je minstens 10 jaar en wil je leren vuur
maken zonder aansteker of lucifer? Dan is
‘bushcraft’ iets voor jou. Tijdens de
‘initiatie vuurtechnieken’ leer je met succes
vuur maken. En als dat gelukt is, bakken we
er iets lekkers bij.

Wat is Bushcraft?
Bushcraft is de kunst van het (over) leven in
en met de natuur. Het omvat een breed pallet
aan natuurvaardigheden met respect voor de
natuur. Bushcraft vormt een brug tussen de
gebruiken van natuurvolkeren en onze
voorouders met de hedendaagse
maatschappij.
Opgelet : max. 20 kinderen
Begeleider : Dhr. Versele
Wie : tieners en jeugd vanaf 10 jaar
Prijs per kind : 4 € leden – 7 € niet-leden
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be of 0479 415441
Deze activiteit komt in aanmerking voor de kinderspaarkaart !

Workshop voor kinderen :
“KOKEN”
Zaterdag 17 november om 14u30 in
de keuken van het IHKA
met om 17u apero-time en hapjes
voor de ouders
Na een woordje uitleg koken we een
volledige menu, onder professionele
begeleiding, van hapjes tot dessert.
Om 17u mogen de ouders de
zelfgemaakte hapjes van kindlief komen
proeven samen met een gratis
aangeboden glaasje cava.
Wat breng je mee:
keukenplankje, schilmesje, handdoek, schort.
Opgelet : max. 20 kinderen
Lesgeefster : mevr. Marleen Desimpelaere (’t Klein Festijn)
Wie : kinderen van 7 tot 14 jaar
Prijs : 10 € leden – 15 € niet-leden
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be of 0479 415441
Deze activiteit komt in aanmerking voor de kinderspaarkaart !

Sinterklaasfeest
Zaterdag 24 november om 14u30
(deuren open vanaf 14u)
evenementenhal De Ark
Na het succes van vorig jaar pakt de Gezinsbond in Ardooie opnieuw uit
met een wervelende sinterklaasshow :

“De wereld rond”
gebracht door theatermakers Sinterklaas-animo.
Een show met spel en dans waarbij de leuters,
kinderen en ouders, worden uitgenodigd door
de pieten om samen een oplossing te vinden
voor het probleem van de Sint, een leuk doespel en toneel waar onze Pieten zich uitleven
en de Dans Zwarte Mietjes het beste van
zichzelf geven, waar je ook samen kan dansen
en zingen met hen, op het einde worden
natuurlijk de pakjes uitgedeeld. De Sint,
Hoofdpiet, Muziekpiet, Dans Zwarte Mietjes
e.a. staan te popelen om jullie te begroeten.
Na de show tonen de kleutertjes van het kleuterturnen hun kunstjes 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 € (niet leden 6 €)
kinderen van leden zijn gratis (kinderen niet-leden betalen 3 €)
(Frisdranken en streekbieren zijn beschikbaar aan de bar tegen
gezinsvriendelijke prijzen)
Wil je dit evenement niet missen ?
Schrijf je dan nu in , via mail naar : gudrunbauwens@telenet.be of
tel. 0479 41 54 41 en dit graag vóór 15 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

Workshop “Bloemschikken”
Thema : Kerst
Wens je een mooi Kerst-stuk voor op de feesttafel ?
Een eigen creatie ?
Kom dan naar onze workshop: “Bloemschikken”.
Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond vol creativiteit.
Benodigdheden
(zelf mee te brengen):

kleine snoeischaar, gewone schaar,
keukenmesje, plastic om op tafel te leggen,
schort.
De grootte van de groep is beperkt tot
max.12 personen. Daarom is tijdig
inschrijven de boodschap.

Waar : Petit Fleur, Lichterveldsestraat 46 , 8851 Ardooiekoolskamp
Wanneer : woensdag 19 en donderdag 20 december om 19u30
Wie : dames
Prijs : 30 € leden – 35 € niet-leden (drankjes inbegrepen)
Inschrijven via : gudrunbauwens@telenet.be of tel. 0479 415441

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

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 “lid worden”
Eén jaar lidmaatschap kost slechts 40€ per gezin per jaar.
Maar wie nog geen lid is en nu lid wordt, is meteen lid tot eind 2019. Dus
meer dan 12 maanden.
Overtuig je vrienden en kennissen van deze actie, en laat hen genieten van
alle voordelen van de Gezinsbond. Kijk op www.gezinsbond.be

De GROTE familie-dag
Welkom aan alle (klein)kinderen en hun (groot)ouders

ZONDAG 21 OKTOBER 2018
HEIZEL & BRUSSEL
EEN PROGRAMMA VOOR JONG EN MINDER JONG
Spetterende optredens, gezellige meet & greets, straffe animatie een
nostalgisch bezoek aan het Atomium of het Planetarium, het
Smurfendorp, een wandeling door Mini-Europa, een gezinsfilm in Kinepolis,
op stap in Brussel ... De Grote Familiedag bevat voldoende ingrediënten
voor een onvergetelijk uitje met het gezin of de familie in en om Brussel.
Bovendien valt er nog iets te vieren. Onze Grootouderswerking van de
Gezinsbond - GOSA - is veertig jaar jong!
STEL JOUW GROTE FAMILIEDAG SAMEN
Beleef samen met de GEZINSBOND en KETNET een superdag aan de
Heizel en in Brussel. Maak een keuze uit het programma en geniet van de
vele activiteiten.
GEZINSBOND — KETNET ANIMATIE
Tussen 10u en 17u kan je terecht op de evenementenweide voor het
Atomium. Hier kan je o.a. de KETNET-Band en Kaatje, Viktor & Kamiel
zien optreden, Goochelaars ontdekken, naar hartenlust springen, leuke
prijzen winnen, … en vooral deelnemen aan de vele activiteiten.

DE GROTE FAMILIEDAG AANBOD
Je kan kiezen uit verschillende formules en dit aan verlaagde tarieven en
nog een spaarkorting er bovenop! Tickets voor ‘De Grote Familiedag’ kan
je enkel in voorverkoop online aankopen via www.gezinsbond.be/gezinsdag

Opgelet: Kinderen kleiner dan 115 cm bezoeken gratis het Atomium en
Mini Europa. Zij moeten evenwel betalen voor Kinepolis en STAP
BRUSSEL. De aangekochte tickets zijn enkel geldig op zondag 21 oktober.

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

