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GEZINSBOND
afdeling Aartrijke

Vertel- en knutselnamiddag: woensdag 10 februari
Van 14u00 tot 17u00 in leskeuken JONKHOVE voor kinderen vanaf 4 jaar.
Programma:
- Tovenarijtjes & Snuisterijtjes is een 40-minuten durende voorstelling voor 5- tot 10jarigen en is een mix tussen vertelsels en goochelen.

•
•
•

Aansluitend 3 workshops met doorschuifsysteem:
‘gezonde’ limonade maken
kleien met natuurklei
knutselen rond carnaval

Prijs leden: €3 – prijs niet leden: €5 (te betalen aan de deur), speelkledij voorzien!
Inschrijven voor 3 februari, via de website of tel. 050/21.66.60 (De Ram Peter)

Kapot: zondag 14 februari
16.00 u. – GC De Groene Meersen
Kapot is een absurde, muzikale peutervoorstelling door
‘Het kartonne Konijn’.
Het huis ontwaakt, de trap kraakt
Holderdebolder naar benee
Drup drup, de kraan drupt, pling plong
Licht aan en uit, is daar iemand, nee, kapot…
Kloeng, swisch, woepa, doef, de pannenkoeken vliegen in
het rond,
Krik, kraak, is het kapot
Daar komt een varken uit de kast!
Het huis leeft. Welke peuter heeft nog niet voor een
draaiende wasmachine gezeten? En als het dan even
stopt, is het ‘kapot’!
Met klank, licht, schaduw en lichaamstaal komt het huis
tot leven. Eenvoudige dingen krijgen op een speelse
manier een andere betekenis. Soms herkenbaar, soms
absurd en soms lijkt het wel op een cartoon.
Na de voorstelling volgt een interactieve workshop voor de
kinderen (duur: 30 minuten).
v.u.: Gezinsbond Aartrijke

Lay-out : Geert Govaert

Het kartonne konijn is een samenwerking tussen vzw Karton en Ik word later konijn vzw
Concept en spel: Adrianan la Selva, Chantal Boes en Gerlinde Hoskens
Muziek: Chantal Boes
Illustratie en animatie: Ruben Swannet en Bert De Mulder
7 EUR of 5,5 EUR op vertoon van lidkaart Gezinsbond
Info & tickets: Gemeentehuis Zedelgem, 050/288 600 of tickets@zedelgem.be of
www.zedelgem.be/tickets.

Inschrijving
tweedehandsbeurs:
zaterdag 27 februari
Munt slaan uit overbodige spullen of zelf een
koopje doen?
Dan ben je zeker welkom op onze volgende
tweedehandsbeurs op zaterdag 12 maart
in de sporthal van Aartrijke (13u tot 16u). Wij opteren reeds jaren voor een kapstokverkoop. Dit
betekent dat de verkopers hun spullen in de voormiddag komen binnenbrengen, alles van een
prijskaartje voorzien; wij zetten alles uit volgens soort en de kledij hangt per leeftijd op rekken.
Na de beurs verzamelen we de niet verkochte spullen en deze worden terug opgehaald door de
deelnemers. Zij krijgen dan ook het bedrag dat zij verkocht hebben uitbetaald Als verkoper hoef
je er dus niet bij te zijn in de namiddag.
Geinteresserd om zelf spulletjes te verkopen? We houden een inschrijvingsmoment op zaterdag
27 febr. van 9u tot 10u30 in het nieuwe gebouw van Jonkhove.
Een deelnemerslijst kost 2€ mits vertoon van je lidkaart, indien voldoende lijsten kan je een
2de lijst kopen voor 6€. Met een lijst kun je 42 stuks verkopen gaande van baby-, kinder en
volwassenkledij alsook speelgoed, boeken, fietsen, autostoelen en allerlei andere grote en kleine
babyspullen. Hiervoor ontvang je bij de inschrijving 42 genummerde etiketten om aan de te
verkopen artikelen te bevestigen.
Gezien de inschrijvingslijsten beperkt zijn, is er mogelijkheid tot reservatie van één lijst per
lidkaart. Ga hiervoor naar onze website www.gezinsbondaartrijke.be Let op: ook met
reservatie moet je de lijst komen afhalen op 27 febr.; en dit vóór 10u want de gereserveerde lijst
blijft slechts tot 10u geldig. Daarna vervalt de reservatie en komt de lijst terug vrij!

SPAREN bij de Gezinsbond
Sparen via de lidkaart van de Gezinsbond brengt niet alleen geld op, maar geeft ook kansen op
extra prijzen. De bonnetjes uit de bonnenboek doen tweemaal mee aan een gewestelijke trekking
(oktober en maart).
Specifiek voor onze afdeling houden wij een spaaractie in de maanden februari-maart-april.
Alle afnames van 10 euro door u gedaan via uw spaarkaart in die periode, worden geregistreerd
en doen automatisch mee aan onze plaatselijke trekking.
(ook uw afnames buiten Aartrijke nemen deel, alsook op het toestel bij Marleen Carbonez bij
aankoop van gsm-kaarten, NMBS-passen, kaarten De Lijn of bioscooptickets). De tombola is
uitsluitend voor leden van Gezinsbond-Aartrijke.
Sparen dus en uw spaargeld weer opnemen in een van de gezinsvriendelijke winkels.
De prijswinnaars worden bekendgemaakt in de Gezinsklapper.

Nu reeds te noteren:
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 12 maart: Tweedehandsbeurs.
Zondag 27 maart: Paaseierenraap.
Zaterdag 16 april 2016: Karaoke voor kinderen, jongeren en ouderen.
Zaterdag 30 april: Garageverkoop.
Zondag 29 mei: Gezinsontbijt
Zondag 21 augustus: Sneukelroute

v.u.: Gezinsbond Aartrijke

Lay-out : Geert Govaert

