
  

Januari – juli 2017   Januari – juli 2017   

Gezinsbond Stekene is een ploeg van enthousiaste vrijwilligers.  En wGezinsbond Stekene is een ploeg van enthousiaste vrijwilligers.  En wee  
zijn op zoek naar vrijwilligers om onze plaatselijke werking mee tezijn op zoek naar vrijwilligers om onze plaatselijke werking mee te  
kleuren. kleuren.   Ben je creatief, een doener, een administratieve duizendpoot,Ben je creatief, een doener, een administratieve duizendpoot,  
een IT-wonder of hou je graag de touwtjes in handen? een IT-wonder of hou je graag de touwtjes in handen? 

Heb je goesting om deel uit te maken van een warme, diverse groepHeb je goesting om deel uit te maken van een warme, diverse groep  
vrijwilligers? Wil je je vrije tijd omzetten in een engagement? Aarzel danvrijwilligers? Wil je je vrije tijd omzetten in een engagement? Aarzel dan  
niet om contact te nemen.  We komen graag eens met jou kennismaken. niet om contact te nemen.  We komen graag eens met jou kennismaken. 

Ook voor dit voorjaar Ook voor dit voorjaar hebben weer een tal van interessante, leuke,hebben weer een tal van interessante, leuke,  
ontspannende activiteiten voor jullie uitgewerkt.  We hopen jullie danontspannende activiteiten voor jullie uitgewerkt.  We hopen jullie dan  
ook massaal te ontmoeten op een van deze evenementen.ook massaal te ontmoeten op een van deze evenementen.

Wel, Gezinsbond Stekene is op zoek naar vrijwilligers omWel, Gezinsbond Stekene is op zoek naar vrijwilligers om

onze plaatselijke werking mee te kleuren. onze plaatselijke werking mee te kleuren. 



Treed binnen in de wereld vol Treed binnen in de wereld vol blokken. blokken. 

Er wachten Er wachten 77..000 blokjes in verschillende kleuren000 blokjes in verschillende kleuren op de kinderen die hiermee zelf aan de slag op de kinderen die hiermee zelf aan de slag  
gaan. Ze kunnen hun fantasie de vrije loop laten om iets mooi te maken met CLICS. Géén fantasie ?gaan. Ze kunnen hun fantasie de vrije loop laten om iets mooi te maken met CLICS. Géén fantasie ?  
Géén probleem, want wij zorgen voor bouwplannen. Géén probleem, want wij zorgen voor bouwplannen. 

Ook (groot)ouders zijn weer welkom, wanneer de kinderen zich amuseren, kunnen zij gezellig in onsOok (groot)ouders zijn weer welkom, wanneer de kinderen zich amuseren, kunnen zij gezellig in ons  
wintercafé vertoeven, waar eten en drank voorzien is.wintercafé vertoeven, waar eten en drank voorzien is.

11 februari 201711 februari 2017  

Kom gerust eens langs tussen 13u30 tot 17u00Kom gerust eens langs tussen 13u30 tot 17u00

  

                        BouwnamiddagBouwnamiddag

InkomInkom  :  2€ voor bouwende leden - 4€ voor bouwende niet-leden   :  2€ voor bouwende leden - 4€ voor bouwende niet-leden  
Plaats  :  OC De Statie, Spoorwegwegel 1, StekenePlaats  :  OC De Statie, Spoorwegwegel 1, Stekene

                                      25                                      25 maart 2017 maart 2017

                                          Een geboorteboom symboliseert de wens dat elk  Een geboorteboom symboliseert de wens dat elk  
                                         kind moet kunnen opgroeien in een gezonde wereld.                                           kind moet kunnen opgroeien in een gezonde wereld.  

                Dit jaar planten we onze boom – i.s.m.de gemeente en           Dit jaar planten we onze boom – i.s.m.de gemeente en 
                                  Gezinsbond Kemzeke op 25 maart 2017 op de                                   Gezinsbond Kemzeke op 25 maart 2017 op de 
                                 geboorteboomweide in het Park van Stekene.  Na de planting                                  geboorteboomweide in het Park van Stekene.  Na de planting 
                                wordt een dessertenbufffet aangeboden door de Gezinsbonden.                                  wordt een dessertenbufffet aangeboden door de Gezinsbonden.  

                          De ouders die een geboorte hadden in de loop van het                       De ouders die een geboorte hadden in de loop van het 
                                   jaar 2016 zullen van het                        jaar 2016 zullen van het gemeentebestuur een uitnodiging gemeentebestuur een uitnodiging 

                        krijgen. Ouders, broers en zussen, grootouders,                         krijgen. Ouders, broers en zussen, grootouders, meters meters 
                                        en peters, iedereen is van harte welkom om 14u                                        en peters, iedereen is van harte welkom om 14u

                                                                (inschrijven is wel noodzakelijk) (inschrijven is wel noodzakelijk)   

          



Kinderen...Af en toe zou je hen zelfs achter het Kinderen...Af en toe zou je hen zelfs achter het 
behang willen plakken. Maar hoe hard je ze ook behang willen plakken. Maar hoe hard je ze ook 
wil koesteren, kinderen worden groter en willen wil koesteren, kinderen worden groter en willen 
meer op eigen houtje doen. Afspraken maken meer op eigen houtje doen. Afspraken maken 
met onze kinderen...dat is niet altijd met onze kinderen...dat is niet altijd 
gemakkelijk. Samen met andere ouders... gemakkelijk. Samen met andere ouders... 
ttijdens een ontspannen gesprek hierover praten,ijdens een ontspannen gesprek hierover praten,
het kan. En weet...Je staat er niet alleen voor.het kan. En weet...Je staat er niet alleen voor.

Kortom...een leerrijke bijeenkomst in een speels jasje. Kortom...een leerrijke bijeenkomst in een speels jasje. 

Graag inschrijven voor 10 mei 2017 Graag inschrijven voor 10 mei 2017 
via jongeegezinnen.stekene@gmail.comvia jongeegezinnen.stekene@gmail.com

Woensdag 17 mei 2017Woensdag 17 mei 2017 om 19u30  om 19u30 
in OC De in OC De StatieStatie, Spoorwegwegel 1, Stekene, Spoorwegwegel 1, Stekene

Leden 3Leden 3  € € Niet leden 6Niet leden 6€€
Betaling op BE59 4188 0443 8126 Betaling op BE59 4188 0443 8126 
met vermelding “Bijtanken – aant personen” met vermelding “Bijtanken – aant personen” (attest deelname op aanvraag)(attest deelname op aanvraag)

                                  Roefeldag voor kleuters Roefeldag voor kleuters 
                                          in de bakkerij “Arto” in de bakkerij “Arto” 
Een rondleiding in de bakkerij met professionele uitleg op kleuterniveau ... en ja Een rondleiding in de bakkerij met professionele uitleg op kleuterniveau ... en ja 
de bakker is er ook dus vragen stellen mag ....Nadien maken we samen iets lekkers de bakker is er ook dus vragen stellen mag ....Nadien maken we samen iets lekkers 
en ja...dat mag mee naar huis. Eventuele fotoshoot in de bakkerij zal ook wel  kunnen... en ja...dat mag mee naar huis. Eventuele fotoshoot in de bakkerij zal ook wel  kunnen... 

Voor wie: kleuters (vergezeld van 1 ouder) Voor wie: kleuters (vergezeld van 1 ouder) max 15 kindjes !max 15 kindjes !
Organisatie: Gezinsbond Stekene ism bakkerij Arto Organisatie: Gezinsbond Stekene ism bakkerij Arto 

DatumDatum: Zaterdag 10 juni 2017: Zaterdag 10 juni 2017 van 14u00 tot 16u30 van 14u00 tot 16u30

Trefpunt: Dorpsstraat 81, Stekene Trefpunt: Dorpsstraat 81, Stekene 
                   (parkeren in de Dorpsstraat met parkeerkaart, of gratis op parking Tack)                   (parkeren in de Dorpsstraat met parkeerkaart, of gratis op parking Tack)
Inschrijven verplicht:  Inschrijven verplicht:  Leden vanaf 1 mei – prijs 10  (per kind)   €Leden vanaf 1 mei – prijs 10  (per kind)   €

Niet Leden vanaf 15 mei – prijs 10  (per kind)€Niet Leden vanaf 15 mei – prijs 10  (per kind)€
via Inschrijvingsformulier op de website, E jongegezinnen.stekene@gmail.com via Inschrijvingsformulier op de website, E jongegezinnen.stekene@gmail.com 
of T 03 789 18 83.  Graag bedrag overschrijven op rekening BE59 4188 0443 8126 of T 03 789 18 83.  Graag bedrag overschrijven op rekening BE59 4188 0443 8126 
met vermelding “Roefeldag – aant pers” met vermelding “Roefeldag – aant pers” 



Een gezond ontbijt sterkt je voor de rest van de dag, Een gezond ontbijt sterkt je voor de rest van de dag, 
een gezellig ontbijt met heel het gezin of met vrienden wapent je tegen deeen gezellig ontbijt met heel het gezin of met vrienden wapent je tegen de  
komende stress.komende stress.

Gezinsbond Stekene nodigt je weer uit om samen met ons te Gezinsbond Stekene nodigt je weer uit om samen met ons te 
genieten van een gezellig uitgebreid ontbijtbuffet (verschillende genieten van een gezellig uitgebreid ontbijtbuffet (verschillende 
broodsoorten, pistolets, sandwiches, broodbeleg, eitjes, koffie, broodsoorten, pistolets, sandwiches, broodbeleg, eitjes, koffie, 
fruitsap, yoghurt, fruit,...). fruitsap, yoghurt, fruit,...). 

Naast een goed ontbijt en een leuke initiatie is er ook nog randanimatieNaast een goed ontbijt en een leuke initiatie is er ook nog randanimatie
voorzien zodat de kinderen zich kunnen amuseren terwijl de ouders voorzien zodat de kinderen zich kunnen amuseren terwijl de ouders 
genieten van een leuke gesprek, een heerlijke tas koffie zonder stress....  genieten van een leuke gesprek, een heerlijke tas koffie zonder stress....  

Waar: Waar: Grote zaal Toermalijn, Kerkstraat 12, 9190 Stekene Grote zaal Toermalijn, Kerkstraat 12, 9190 Stekene 

Wanneer:  Wanneer:  7 mei 2017 met ontbijtbuffet tussen 8u00 en 10u00 7 mei 2017 met ontbijtbuffet tussen 8u00 en 10u00 

Prijs: Prijs: Volwassenen : Leden 6 €/pp – Niet Leden 10 €/pp Volwassenen : Leden 6 €/pp – Niet Leden 10 €/pp 
Kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar : 3€/pp Kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar : 3€/pp 
Kinderen <3 jaar : gratis Kinderen <3 jaar : gratis 

Inschrijven voor 30 april 2017 bij een bestuurslid uit je buurt of viaInschrijven voor 30 april 2017 bij een bestuurslid uit je buurt of via  
jongegezinnen.stekene@gmail.com. jongegezinnen.stekene@gmail.com. 

Het bedrag kan overgeschreven worden op rekening BE59 4188 0443 8126 metHet bedrag kan overgeschreven worden op rekening BE59 4188 0443 8126 met  
vermelding “Ontbijt - naam - # volwassenen - # kinderen en het uur van ontbijtvermelding “Ontbijt - naam - # volwassenen - # kinderen en het uur van ontbijt  
8u00 – 8u00 – 9u00 of 10u00.”9u00 of 10u00.”

        Hou       Hou 7 mei 2017 7 mei 2017 in je agenda vrij ...in je agenda vrij ...  



    's Middags gezond en lekker eten is niet vanzelfsprekend.  Die     's Middags gezond en lekker eten is niet vanzelfsprekend.  Die 
 snel gesmeerde boterham gaat al vlug vervelen... maar het kan ook snel gesmeerde boterham gaat al vlug vervelen... maar het kan ook  
anders.  Waarom eens geen pittabroodje of een originele wrap metanders.  Waarom eens geen pittabroodje of een originele wrap met  
zelfgemaakte groentespread, stel een slaatje samen of pimp het restjezelfgemaakte groentespread, stel een slaatje samen of pimp het restje  
van gisterenavond tot een heerlijke lunch.  Al dit komt aan bod in deze van gisterenavond tot een heerlijke lunch.  Al dit komt aan bod in deze 
   kookles    kookles 

                  Dinsdag 18 april 2017Dinsdag 18 april 2017  om 19u30 in de leskeuken   om 19u30 in de leskeuken   
          Gildenhuis, Dorpsstraat 42 voor de prijs van leden €10 – niet-leden €15          Gildenhuis, Dorpsstraat 42 voor de prijs van leden €10 – niet-leden €15

           Inschrijven voor 14/3 bij Anny T 03 7796379 of            Inschrijven voor 14/3 bij Anny T 03 7796379 of jongejongegezinnen.stekene@gmail.comgezinnen.stekene@gmail.com

              betaling op BE59 4188 0443 8126 met vermelding “Brooddoos - #pers”              betaling op BE59 4188 0443 8126 met vermelding “Brooddoos - #pers”  

                          Afwisseling en originaliteit in je lunchbox, Afwisseling en originaliteit in je lunchbox, 
                                                 zonder extra moeite!                                                 zonder extra moeite!

Wereldkeuken 

De Maleisische keuken is zeer 
gevarieerd. Het heeft 
gerechten met zoete, zure, 
hete en bittere smaken. Veel 
gerechten hebben een basis 
van rijst met kip, vis, 
garnalen, rund-, lams-, geiten- 
en varkensvlees

Meesterkok en antropologe Rie 
Vermeren heeft de halve wereld 
rondgereisd. Ze werkt 
regelmatig in landen in 
ontwikkeling met 
plattelandsvrouwen. Van haar 
vele reizen bracht ze heerlijke 
recepten en typisch kookgerei 
mee. 

Een kookles van Rie Vermeren 
betekent automatisch een 
inleefreis ...

 30 mei 2017 om 19u30 
: Leskeuken Broedersschool , Nieuwstraat – Stekene
  Prijs:  20€ voor leden, 30€ voor niet-leden
  Inschrijven tot 23 mei bij Anny 
  T 03 779 63 79  of E jongegezinnen.stekene@gmail.com
  betaling op BE59 4188 0443 8126 met vermelding   
  “Maleisie – aant pers” 

mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com
mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


7 maart 20177 maart 2017
          Intergewestelijke Intergewestelijke 

prijskaartingprijskaarting  

       in het Parochiehuis        in het Parochiehuis 
  (achter de kerk in Belsele)  (achter de kerk in Belsele)

Inschrijven: van 13.00 uur tot 13.30 uur. Inschrijven: van 13.00 uur tot 13.30 uur. 
Loten voor maat. Kampen te 14.00 uurLoten voor maat. Kampen te 14.00 uur
Einde voorzien rond 17;30 uurEinde voorzien rond 17;30 uur

Inleg 1,50 € en … iedereen prijsInleg 1,50 € en … iedereen prijs
Prijzen: 100 euro + inleggelden.Prijzen: 100 euro + inleggelden.
Voor de 2 kampioenen een kunstschotel Voor de 2 kampioenen een kunstschotel 
geschonken door het stadsbestuur geschonken door het stadsbestuur 
van Sint-Niklaas.van Sint-Niklaas.

Info; Ludwine Rutsaert, Teerling 14Info; Ludwine Rutsaert, Teerling 14
         T 03 779 91 02         T 03 779 91 02

Donderdag 16 maart 2017
Provinciale GOSA lenteontmoeting in Domein 'Begonia', Pintelaan 29 te De Pinte

Programma
13u30: Aankomst en registratie deelnemers
14u00: Onthaal met koffie en gebak
14u50: Verwelkoming door voorzitter Ludwine Van Hee
15u00: Voordracht door VRT journalist Tijs Mauroo “Hoe wordt het nieuws gemaakt ?”
Heb jij je ook al eens afgevraagd hoe het nieuws gemaakt wordt? Hoeveel mensen werken  
mee aan de nieuwsuitzending? Hoe wordt het nieuws geselecteerd? Hoe ziet een doorsnee
dag van journalist, cameraman of geluidstechnicus eruit? Op al deze vragen geeft VRT 
journalist Tijs Mauroo een antwoord geïllustreerd met beelden en een live inkijk in de opbouw 
van het journaal van die dag. Naar het journaal kijken zal achteraf nooit meer hetzelfde zijn.
16u30: Afscheidswoord door Eric De Vogelaere

Inschrijven voor 6 maart 2017: 
12 euro te betalen bij Agnes Gijsbrechts T 03 772 39 15. Graag overschrijven op BE78 7390 1531 5186. 



28 maart 201728 maart 2017
Gewestelijke kaderdag in Parochiehuis, Dries 70 te Sinaai Gewestelijke kaderdag in Parochiehuis, Dries 70 te Sinaai 

Programma:Programma:

14u10 Onthaal met koffie 14u10 Onthaal met koffie 
14u30 Welkom door de voorzitter.14u30 Welkom door de voorzitter.

15:00h Voordracht 'Kracht van het positief denken ” 15:00h Voordracht 'Kracht van het positief denken ” 
door Ad Goos , levenscoachdoor Ad Goos , levenscoach
Aan de hand van persoonlijke anekdotes en Aan de hand van persoonlijke anekdotes en 
persoonlijke verhalen wil levenscoach Ad Goos onspersoonlijke verhalen wil levenscoach Ad Goos ons
 meenemen naar een wereld waar menselijk begrip,  meenemen naar een wereld waar menselijk begrip, 
fundamenteel respect en actief luisteren belangrijkfundamenteel respect en actief luisteren belangrijk
zijn.. zijn.. 

Gevolgd door Koffiepauze en vervolg van de voordracht Gevolgd door Koffiepauze en vervolg van de voordracht 

BroodmaaltijdBroodmaaltijd

Deelnameprijs 8 euroDeelnameprijs 8 euro

Inschrijven voor 14 maart 2017Inschrijven voor 14 maart 2017
Ludwine Rutsaert, Teerling 14, StekeneLudwine Rutsaert, Teerling 14, Stekene
T 03 779.91.02 T 03 779.91.02 

Op 17/05/17 gaat Op 17/05/17 gaat 
de Gosa weer op reis...  de Gosa weer op reis...  

Meer info volgt nog... Meer info volgt nog... 
maar hou deze datum toch al vrij...  maar hou deze datum toch al vrij...  



1 juli tot 30 september 2017: “Turnhout gezien? Turnhout gevonden !”1 juli tot 30 september 2017: “Turnhout gezien? Turnhout gevonden !”

Van 1 juli tot en met 30 september 2017 kan je met Van 1 juli tot en met 30 september 2017 kan je met 
de GSF-wandel- en fietsrally elke dag naar de GSF-wandel- en fietsrally elke dag naar 
hartenlust wandelen en fietsen langs een mooi hartenlust wandelen en fietsen langs een mooi 
uitgestippeld parcours. uitgestippeld parcours. 

Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels en Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels en 
puzzels leer je de mooie Kempense stad Turnhout puzzels leer je de mooie Kempense stad Turnhout 
op een sportieve manier beter kennen. op een sportieve manier beter kennen. 

Wie weet sleep jij wel één van de vele mooie Wie weet sleep jij wel één van de vele mooie 
prijzen in de wacht? prijzen in de wacht? 

Fun voor het hele gezin!Fun voor het hele gezin!

1 juli tot 30 september: “Stekene1 juli tot 30 september: “Stekene Gezien? Stekene Gevonden!” Gezien? Stekene Gevonden!”

Kennen we onze eigen gemeente wel ? Kennen we onze eigen gemeente wel ?   
We lopen er alle dagen door maar kijken we wel ? We lopen er alle dagen door maar kijken we wel ? 

Met denkopdrachten,foto's en raadsels gaan we op Met denkopdrachten,foto's en raadsels gaan we op 
stap. Naast wandelen en zoeken hopen we dat jullie stap. Naast wandelen en zoeken hopen we dat jullie 
ook veel plezier beleven en Stekene op een andere ook veel plezier beleven en Stekene op een andere 
manier leren kennen. manier leren kennen. 

Foto: Marleen De BlockFoto: Marleen De Block

De wandeling is buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk, rolstoelvriendelijk, ... enDe wandeling is buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk, rolstoelvriendelijk, ... en  
heeft bovendien ook een kinderversie in de vorm van onze juniorrally. (1heeft bovendien ook een kinderversie in de vorm van onze juniorrally. (1  
exemplaar per kind) De juniorrally volgt volledig hetzelfde traject als deexemplaar per kind) De juniorrally volgt volledig hetzelfde traject als de  
wandelrally voor de volwassenen (4 a 5km). wandelrally voor de volwassenen (4 a 5km). 

Je kan de zoektocht op eigen initiatief doen tussen 1 juli 2017 en 30 septemberJe kan de zoektocht op eigen initiatief doen tussen 1 juli 2017 en 30 september  
2017. Binnenbrengen kan tot en met 15 oktober 2017 bij Els D'Eer, F. Van2017. Binnenbrengen kan tot en met 15 oktober 2017 bij Els D'Eer, F. Van  
Brusselstraat 62, Stekene. Je mag het ook in de brievenbus steken. Brusselstraat 62, Stekene. Je mag het ook in de brievenbus steken. 

Fun verzekerd en leuke prijzen te winnen !!! Fun verzekerd en leuke prijzen te winnen !!! 

Prijs:Prijs:
3 Euro per gezin voor leden, 3 Euro per gezin voor leden, 

5 Euro per gezin voor niet-leden5 Euro per gezin voor niet-leden

Je kan de rally afhalen bijJe kan de rally afhalen bij
Els D'Eer, F Van Brusselstraat 62, Stekene 03 789 18 83 Els D'Eer, F Van Brusselstraat 62, Stekene 03 789 18 83 
Anny Gorrebeeck, Potaarde 53, Stekene 03 779 63 79Anny Gorrebeeck, Potaarde 53, Stekene 03 779 63 79
Ludwine Rutsaert, Teerling 14, Stekene 03 779 91 02Ludwine Rutsaert, Teerling 14, Stekene 03 779 91 02

Misschien eerst even bellen, we zijn niet altijd thuis. Misschien eerst even bellen, we zijn niet altijd thuis. 


