Gezinsbond
afdeling ARDOOIE
januari - februari - maart
1. Zaterdag 19 januari :
Vriendjesdag balsporten
2. Zaterdag 26 januari :
Instapmoment kleuterturnen en balsporten
3. Dinsdag 5 februari :
Voordracht : “Post voor Compostela” door Prof.
Johan Swinnen
4. Zondag 3 maart :
Tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderartikelen tot 16 jaar

Noteer ook alvast in uw agenda:
Paasmaandag 22 april :
Paasontbijt met paaseierenraap en bezoek van de
Paashaas
Activiteiten GOSA :
15 februari : optreden van Graffiti
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Beste Bondsleden,
Het jaar 2018 zit er alweer op.
Graag bedanken we al onze leden voor hun
trouwe lidmaatschap en hun massale
aanwezigheid op onze activiteiten in het voorbije
jaar. Dankzij jullie zijn het één voor één leuke
herinneringen geworden.
We wensen jullie allen een bijzonder en prettig
eindejaar toe, en voor 2019 alvast een goede
gezondheid, veel geluk, vreugde en liefde.

Kortingen in en rondom Ardooie
In Ardooie kan je met je lidkaart terecht bij :
- Verf- en decoratie Eggermont (Brugstraat)
Kijk in je bonnenboekje voor alle aangesloten
handelaars in Gewest Roeselare of op de site :
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/

Winnaars herfst-tombola
Volgende gezinnen wonnen een waardebon van 10 € :
Familie Naert, Pattyn, Hellebuyck, Vanroose en Declercq
Een welgemeende proficiat !

Vriendjesdag
BALSPORTEN
De jongens en meisjes van het balsporten
mogen op zaterdag 19 januari hun vriendjes,
buren en kennissen meebrengen voor een
GRATIS les balsporten
Waar ?

sporthal “de Ark”

Wanneer ?

11.00 uur tot 12.00 uur : voor jongens en meisjes
van het lager onderwijs

Door wie ?

Professionele begeleiding door Céline

Ook interesse in balsporten ?

Op zat. 26 januari kan je instappen in de lopende lessenreeks en
je inschrijven voor een half seizoen. (tot mei 2019)
Prijs: Leden : 45€ - niet leden : 65€ (inclusief verzekering)
(vanaf 2e gezinslid € 5,00 korting)
(mogelijkheid tussenkomst mutualiteit)
Info+kalender ? www.gezinsbondardooie.be/sport

INSTAP
KLEUTERTURNEN
‘T SPRINKHAANTJE
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 mei 2019 - NIET tijdens schoolvakanties)

Voor wie ?

Op 26 januari kunnen “schoolgaande”
peuters/kleuters, geboren in 2016 of vroeger,
instappen in de lopende lessenreeks en zich
inschrijven voor een half seizoen. Uiteraard
mogen ze eerst eens proberen en na de les kan
ter plaatse ingeschreven worden.

Door het grote succes van het kleuterturnen is de lessenreeks
voor 2018-2019 quasi VOLZET. Daarom, om de kwaliteit van
de lessen te behouden en alle deelnemertjes gelijke kansen te
geven, kunnen we enkel nog broertjes en/of zusjes van de
reeds deelnemende kleuters toelaten.
Door wie ?

Professionele begeleiding door Céline en Hanne

Prijs ?

Leden : 45€ - niet leden : 65€ (jan-mei)
(inclusief verzekering)
(vanaf 2egezinslid € 5,00 korting)
(mogelijkheid tussenkomst mutualiteit)

Info+kalender ? www.gezinsbondardooie.be/sport
mail: veerle.goethals@telenet.be – 051 693859

Dinsdag 5 februari 2019 om 19u30

Voordracht : “Post voor Compostela”
door Johan Swinnen
Prof. Johan Swinnen is
kankeronderzoeker aan het Leuvens
Kankerinstituut. Zes jaar geleden
kwam de ziekte plots heel dichtbij
toen bij zijn zoon Pieter een
hersentumor werd vastgesteld.
Johan beloofde om van Leuven naar
Compostela te lopen als zijn zoon de
ziekte zou overleven. Intussen heeft
hij die belofte mogen waarmaken.
Met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak
stak hij een hart onder de riem van vele mensen. Johan vertelt over
zijn lange tocht als kankeronderzoeker en als papa van een
kankerpatiënt. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij
ons mee op weg naar Compostela en schets hij hoe ook het
kankeronderzoek een lange tocht heeft afgelegd. Zijn voordracht
inspireert en brengt hoop. ‘Als we echt willen, kunnen we veel
bereiken’.
De toegangsgelden worden integraal doorgestort aan het Fiko, fonds

innovatief kankeronderzoek. Na de lezing wordt de cheque
overhandigd aan prof. Johan Swinnen.
Waar : feestzaal IHKA, Wezestraat 2, Ardooie (deuren open om
19u00)
Wie : alle geïnteresseerden
Prijs : 5 € (te betalen de avond zelf) – inclusief drankje
(mogelijkheid tot verkrijgen van vormingsattest)
Inschrijven bij : greet.driessens@telenet.be of 0499 26 07 85
Een samenwerking van

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- EN KINDERKLEDING TOT 16 J,
BEDJES, BUGGY’S, ZITJES, PARKEN, LOOPREKJES,
FIETSJES, SPEELGOED, BOEKEN, SCHOOLGERIEF,
ENZ…
IN C.C. ’T HOFLAND op

ZONDAG 3 MAART

GRATIS TOEGANG van 13u00 – 16u00
Bar en cafetaria zijn de hele namiddag open met oa.
koffie en heerlijke pannenkoeken, streekbieren,
frisdranken en versnaperingen.
Voor de kinderen is er een springkasteel.
Wenst u deel te nemen als standhouder ?
Stuur een mail naar : lindsayvandewiele@live.be of 051 74 78 85
Leden betalen 10 € per stand en per persoon, niet-leden 20 €
Ardooise gezinsbondsleden kunnen zich bij voorrang inschrijven
tot eind januari.

GOSA
humoristisch muzikaal trio

een verscheidenheid aan
genres, van evergreens over
klassiekers tot popballads,
folksongs en zigeunermuziek.
Zing de eerste 4 noten van uw
lievelingslied en Trio Graffiti
neemt met veel plezier over.
Ambiance gegarandeerd !

vrijdag 15 februari 2019 om 14.00 uur
PC de Craeye –Kraaiveldstraat in Passendale
Kostprijs : € 10 (niet-leden: € 12)
(aperitief - koffie – dessertbordje)
Inschrijven noodzakelijk vóór 12 februari 2019,
(betaling aan de deur) via mail naar :
info@gezinsbondpassendale.be
Noël Verhelst 051/77.83.96 (GOSA Passendale)

Kinderoppasdienst –
nieuwe tarieven
•
•
•
•

Prestatieboekje (voor 5 prestaties)
Tarief per uur
Overnachting van 22 tot 8 uur
Minimumtarief (= 2 uur)

€
€
€
€

10,00
5,00
25,00
8,00

Contact : kinderoppas@gezinsbondardooie.be - tel 051 74 76 38

Nieuwe kinderoppassers zijn steeds welkom
Af en toe vallen er kinderoppassers weg om diverse redenen zoals
door studies of werk. Bijgevolg zijn nieuwe kinderoppassers steeds
welkom zodat kan gezorgd worden voor de continuïteit van de
kinderoppasdienst.
•

De oppasser dient minstens 15 jaar te zijn. Zowel meisjes
als jongens zijn welkom.

•

Het gezin van de kinderoppas is lid van de Gezinsbond.

•

Graag met kinderen omgaan is uiteraard een vereiste om
kinderoppas te zijn.

•

Kinderoppassers dienen regelmatig beschikbaar te zijn,
wat niet betekent iedere dag.

Tweejaarlijks is er een gratis vormingsbijeenkomst voor
kinderoppassers en jongeren die geïnteresseerd zijn om
kinderoppasser te worden.

Op zoek naar cadeautjes ?
Een kalender voor enthousiaste gezinsmanagers
De Gezinsbond Wandkalender 2019 draait helemaal rond nuttige
tips en weetjes voor gezinnen om het jaar door te komen. Tuintips,
receptideetjes, energieadvies, huishoudweetjes… Bovendien is de
kalender een handig middeltje om de Gezinsbond (beter) te leren
kennen. In de kalender staan alle feestdagen en schoolvakanties
vermeld en is er voldoende ruimte om kleine aantekeningen te
maken. Je kan de kalender laten opsturen door 4,60 euro (dit is
incl. de verzendingskost) over te schrijven op rekeningnummer
BE77 4350 3052 2142 met vermelding van 'Wandkalender 2019',
jouw naam, adres en lidnummer.

Bioscoopcheques, gsm-passen, nmbs-passen,
kaarten De Lijn
Als eens gedacht om je familie of vrienden een bioscoopcheque van
Cityscoop of Kinepolis cadeau te doen, of een gsm-kaart van
Proximus of Mobistar, of een rail-pass of go-pass van de NMBS, of
een 10 beurtenkaart van De Lijn ?Bioscoopcheques en NMBSpassen 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 of online kopen
via www.gezinsbond.be - 'ledenvoordelen' - 'bioscoopcheques'

Een kindje geboren ?
Vanuit de Gezinsbond ontvang je voortaan gratis 'Brieven aan
Jonge Ouders'.
Of het nu je eerste kindje is of je tweede, derde, vierde ... of je
hebt er eentje geadopteerd : iedereen kan de Brieven aanvragen.
De volledige reeks omvat 20 nummers. Trotse ouders ontvangen
ook een gratis geboortegeschenk!
Indien je nog nooit lid was, heb je recht op een gratis
kennismakingslidmaatschap. Je bent dus 1 jaar gratis lid. Je
ontvangt hierbij 2 lidkaarten waarmee je op activiteiten,
evenementen en in alle aangesloten handelszaken terecht kan. Je
kan gebruik maken van de kinderoppasdienst aan voordelige
tarieven. Je kan gratis beroep doen op de sociaal-juridische
dienst, energie-consulent en alle andere aangeboden diensten. Je
ontvangt eveneens de maandelijkse Bondsmagazine met alle info
over de Gezinsbond en de voordelen, met boeiende artikels over
opvoeding en actuele thema’s.
Na 1 jaar kennismaking, ontvang je een
overschrijvingsformulier om je
lidmaatschap te verlengen. Voor slechts
40€ per gezin, kan je verder genieten
van alle diensten en voordelen. En meer …
wie in 2018 gratis lid was n.a.v. de
geboorte van een kindje, en voor 2019
zijn lidmaatschap verlengt, ontvangt

“GRATIS
BADHANDDOEK”.
bovendien een

Ben je al lid van de Gezinsbond? Dan kan je de gegevens van jouw
gezin aanpassen op mijn.gezinsbond.be

Jaaroverzicht activiteiten
2019
Voor 2019 staat al weer heel wat op het programma bij de
Gezinsbond in Ardooie :
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 19 januari : Vriendjesdag balsporten
Zaterdag 26 januari : Instapmoment kleuterturnen en
balsporten
Dinsdag 5 februari : Voordracht : “Post voor Compostela”
door Prof. Johan Swinnen
Zondag 3 maart : Tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderartikelen tot 16 jaar
Paasmaandag 22 april : Paasontbijt met paaseierenraap en
bezoek van de Paashaas
Zaterdag 11 mei : Workshop voor mannen : Koken voor
Moederdag
Zaterdag 1 juni : Knuffelturnen

Wat mag u nog verwachten in het najaar :
Watergewenning, zwemlessen, kleuterturnen, balsporten
Tienerparty , Bushcraft, Tweedehandsbeurs, Geboorteboom,
Koken voor kinderen, Bloemschikken en .....
een groot Sinterklaasfeest met goocheltheater.
En wat is nog in de running :
Muzikale kindernamiddag , ontmoetingsmoment voor mama’s met
baby’s
Weet dat je als lid van de Gezinsbond steeds kan deelnemen
tegen zeer voordelige lage prijzen of zelfs gratis.
En dat voor de kinderactiviteiten je gebruik kan maken van de
kinderspaarkaart waarbij een gratis activiteit wordt aangeboden
bij 5 stempels.

Wordt opnieuw lid !
Alle voordelen op een rijtje
Met de lidkaart van de Gezinsbond kan je in meer dan 4000
handelszaken korting krijgen over gans Vlaanderen waarvan een
100-tal in en rondom Roeselare (via het bonnenboekje ), ook in
pretparken, dierentuinen, musea, tentoonstellingen, musicals,
evenementen, nmbs, Eneco, Telenet, Stevie, Thomas-cook, gsmkaarten, cinema-tickets, dienstencheques, Colmar restaurants,
Brantano, Torfs, Proximus, Di, Planet Parfum, Eurotuin,
Vayamundo, kledingzaak Deleye en Be Cult, enz... enz... . Voor meer
info omtrent alle voordelen ga naar gloednieuwe website :
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/
Een greep uit het gamma voordelen:
- vaste telefonie Telenet : 15€
- elektriciteit en aardgas Eni/Eneco : 20€ elk
- bioscooptickets : 2€ per ticket (Kinepolis) en 1.30€ (Cityscoop)
- natuur- en pretparken : tot 50% korting per persoon
- kortingskaarten openbaar vervoer: gezinnen met minimum 3
kinderen (zelfs als ze niet meer ten laste zijn) ontvangen 50%
korting levenslang
- nmbs-passen (go-pass, rail pass, key card): tot 5.85€ per pass
- telefoonkaarten Proximus en Mobistar : 0.60€ per kaart van 15€
- dienstencheques (Daoust, cleaning company Wingene,
dienstenateljee Meulebeke) : 0.75€ per dienstencheque
- Thomas Cook vakanties, Pharos reizen, Vayamundo, ea. : 3 tot 5%
- Brantano, Torfs, Deleye, Be Cult, Di, Planet Parfum : 5 tot 10%
- enz enz enz
Deze kortingen worden ofwel rechtstreeks aan de kassa gegeven
op vertoon van je lidkaart ofwel worden de kortingen op je lidkaart
gezet. Zo kan je kortingen opsparen. Vanaf 10€ gespaarde

korting kan je jouw lidkaart gebruiken als betaalmiddel : noem het
een soort bankkaart. Per schijf van 10€ kan je een afname op jouw
lidkaart doen. Zo kan je onmiddellijk genieten van jouw gespaarde
kortingen. Als lid kan je zich op mijn.gezinsbond.be registreren ,
en zo op ieder moment jouw gespaarde kortingen en afnames
raadplegen.
U ontvangt ook heel wat informatie :
- maandtijdschrift "de Bond"
- brieven aan jonge ouders
- tijdschrift "botsing" voor ouders met tieners
- tijdschrift "enig stuk" voor alleenstaande ouders
- brieven aan jonge grootouders
- ledenboekje van Gezinsbond afdeling Ardooie met alle nieuwtjes
en activiteiten
Je kan ook genieten van gratis dienstverlening zoals juridisch-,
sociaal- en consumentenadvies en -bemiddeling, gratis
energieconsulent en tegen zeer voordelig prijs van de
kinderoppasdienst. Kijk op www.gezinsbondardooie.be of
www.gezinsbond.be
Hebt u een dochter of zoon die minstens 15 jaar is , en graag een
centje wil bijverdienen, dan kan hij/zij zich aanmelden als
kinderoppasser.
Ook kan je genieten van cultuur- fiets-, wandel- en sportieve
gezinsvakanties zowel in eigen land als in het buitenland met
kortingen. De Gezinsbond beschikt ook over een aantal eigen
vakantiecentra aan de kust, in de Limburg en de Ardennen.
Sportactiviteiten:
jaarlijks vanaf september tot juni : kleuterturnen (van 1e tot 3e
kleuterklas), balsporten (lager onderwijs), watergewenning en
zwemlessen voor kinderen vanaf 5j

Andere activiteiten zoals info-avonden, tweedehandsbeurzen,
workshops, kooklessen, paasontbijt met paaseierenraap,
kindertheater, Sinterklaasfeest, ... worden aan de leden tegen
gezinsvriendelijke prijzen of zelfs gratis aangeboden.
Met de kinderspaarkaart kunnen kinderen van wie de ouders lid
zijn, stempels verzamelen bij deelname aan kinderactiviteiten en
als verdienste mogen ze na 5 stempels gratis deelnemen aan een
kinderactiviteit naar keuze. Zo hadden we dit jaar de Tienerparty,
Bushcraft en Koken voor kinderen. De kinderspaarkaart is
bovendien onbeperkt geldig.
Jaarlijks is er ook een nationale ledendag in oktober, waarbij je
met het ganse gezin gratis of tegen zeer geringe prijs naar een
pret- of natuurpark kan gaan. Zo zijn wij reeds naar de Zoo
geweest in Antwerpen, Technopolis in Mechelen, Toverland in
Nederland, Bobbejaanland en dit jaar was het "de grote
familiedag" aan de Heizel in Brussel.
Leden krijgen ook gratis toegang tot beurzen : zoals de "Huis-en
tuinbeurs" en de Jaarbeurs in expohallen te Roeselare.
Voor de 55+ leden is er de "GOSA"afdeling, bomvol activiteiten
voor senioren en grootouders. Kijk op
www.gezinsbondardooie.be/GOSA
meer info over de werking en de voordelen vind je op
www.gezinsbond.be (nationaal) en plaatselijk op
www.gezinsbondardooie.be
Geef zeker ook je mailadres door op www.gezinsbond.be voor de
maandelijkse nieuwsbrief vol kortingen en voordelen.
Ook op Facebook kunt u ons volgen en liken : de pagina
“Gezinsbond” en de pagina “Gezinsbond Ardooie”

Je hoeft helemaal geen groot gezin te zijn om voordeel te doen.
Hier volgt een voorbeeld van een gezin met 1 kind die lid is :
- aardgas bij Eni/eneco : 20 € korting
- elektriciteit bij Eni/eneco : 20 € korting
- vaste telefonie bij Telenet : 15 € korting
- 2 gsm-abonnementen van 20 € bij Proximus (10% korting) : 2 x
20 € x 12maanden x 10% = 48 € korting
- iedere week een poetsvrouw via een dienstenchequebureau
aangesloten bij de Gezinsbond : 52 weken x 4uur/week x 0.75 €
korting = 156 € korting
- op reis met Thomas Cook (5% korting) : reisbudget : 1000 € x 5%
= 50 € korting
- 4 x per jaar met het gezin naar de Cityscoop (korting 1.30 € per
ticket) : 3 pers x 4/jaar x 1.30 € = 13.20 € korting
- kledij bij één van de vele aangesloten winkels : jaarbudget : 500€
x 10% gemiddelde korting = 50 € korting
- 2 x per jaar schoenen voor het ganse gezin = 6 paar schoenen à
gemidd prijs van 89€ : Brantano of Torfs 10% korting = 89 € x 6
paar x 10 % = 53.40 € korting
- met het gezin naar Bobbejaanland in juli of augustus (15 €
korting per ticket) : 3 pers x 15 € = 45 € korting
- deelname aan het paasontbijt : prijsverschil leden is 4 € per
volwassene : 2 x 4 = 8 €
- deelname als standhouder op de Tweedehandsbeurs: prijsverschil
leden is 10 €
- gratis bezoek aan de jaarbeurs : 2 volw x 7 € (normale
inkomprijs) = 14 €
- deelname aan kinderactiviteit bv “koken” : prijsverschil 5 € of
mogelijkheid tot gratis deelname bij een volle kinderspaarkaart.
Totaal genoot dit gezin van 506.70 € korting in één jaar.
Overtuigd van de voordelen en dienstverlening van de
Gezinsbond? Weet dat over gans Vlaanderen er meer dan 260000
gezinnen lid zijn. Voor slechts 40 € per jaar geniet u met het
ganse gezin. Schrijf vandaag nog over op rekening BE80 9796 2561
8477 met vermelding van “uw naam + lidmaatschap 2019”

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
Pittemsestraat 51 – 8850 Ardooie

velghe_valcke@hotmail.com

* 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

