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Ja, we gaan voort op onze digitale ingeslagen weg ... om jullie – onze leden – 
op de hoogte te brengen van onze komende activiteiten.  
Verslagen en foto's van voorbije activiteiten kan je terugvinden op onze 
webstek www.gezinsbond-stekene.be.  Surf gerust eens langs !

We verwelkomen jullie graag ...

18 tot 26 februari 2012 : “Krokuskriebels , musea op gezinsmaat”
Dit is een project op gezinsmaat, een uitnodiging voor alle  ouders 
en grootouders om samen met hun kinderen en kleinkinderen de 
wereld van de musea te verkennen. Ouders, grootouders en kinderen 
snuiven samen cultuur op! Krokuskriebels richt zich tot gezinnen met 
kinderen tussen 4 en 12 jaar.   Krokuskriebels is een  
cultuurparticipatieproject van de Gezinsbond met financiële en 
logistieke steun van de vijf Vlaamse Provincies, de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. 
Voor een lijst van de deelnemende musea, surf naar www.krokuskriebels.be

28 februari 2012: “Patapas: hapjes met patatjes”
Aardappelen zijn zoveel meer dan de bekende stoemp en 
frieten…  Je kan er ook heerlijke patapas mee maken! 
Smaakvolle hapjes op basis van aardappel en met een knipoog 
naar de zuiderse tapas.  Patapas zijn bovendien makkelijk zelf 
te maken en iedere keer weer verrassend. Wat dacht je van 
van knapperige aardappel- en kipbrochettes, aardappelen à la 
flamande of aardappelcupcakes?

Voor wie:  iedereen die van aardappels houdt
Wanneer: 28/02/2012 van 19:30h tot 22h
Waar:       Gildenhuis, Dorpstraat 42,  Stekene
Prijs:         4€ voor leden, 8€ voor niet-leden
Inschrijven kan al ! Tot 26/02/2012 ! 
bij Anny Gorrebeeck 03 779 63 79 of op jongegezinnen.stekene@gmail.com

28 februari 2012: “GOSA Hitparade Show” 
Na het ophalen van de deelnemers rijden we naar het Feestcomplex 
Europa in Brakel.  Dan kunnen we  genieten van het eerste deel van 
de show met o.a. Rudy Jones,Matthias; De Belgische André Van 
Duyn, Tatyana Storm (finaliste van “zo is er maar één) en als 
apotheose: Laura Lynn de koningin van het Nederlandstalige lied.
Tijdens de pauze is er voor ieder een mattentaart voorzien. Na het 
tweede deel is er de “worstentombola” met vele prachtige prijzen.
Als afsluiter van deze grandioze namiddag : een Breugelschotel. 

Dit wordt een namiddag om met volle teugen van te genieten.

http://www.gezinsbond-stekene.be/
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Prijs : € 42 voor leden, € 45 voor niet-leden.
voor de reis met luxe touringcar, fooi chauffeur, inkomgelden,  reisverzekering, show, 
mattentaart en avondmaal, dranken zijn niet inbegrepen. 

Inschrijven + betalen vóór 12 februari 2012 
bij ludwine Rutsaert Teerling 14 Stekene Tel. 03/7779.91.02 

4 maart 2012: Tweedehandsbeurs
Anonieme verkoop van baby- en kinderkleding (tot 12jaar), kinderwagens, kinderbedjes, 
autostoelen, maxicosi's, fietsjes, speelgoed e.d.   .

Voor wie: iedereen 
Wanneer: 4/03/2012 om 13:30h 
Waar:       Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene
Prijs:         3€ voor leden, 6€ voor niet-leden
De datum van inschrijven voor de verkoop wordt later meegedeeld via de website.

10 maart 2012 : “Planting van geboorteboom 2011 ”  
In het Stekens Gemeentepark op de geboorteboomweide wordt 
de "Geboorteboom 2011" geplant. Wij verwachten alle 
Stekense gezinnen die in 2011 een kindje mochten  
verwelkomen. Na het planten van de boom genieten we samen 
met de lentevlinders van een dessertenbuffetje en een drankje 
aangeboden door de Gezinsbond.

Voor wie:  iedereen die een kindje verwelkomd heeft in 2011 
Wanneer: 10/03/2012 om 14:00h 
Waar:       Gemeentepark, Polenlaan, Stekene

1 april 2012: “Help, de paashaas is de eieren kwijt” 
De paashaas heeft onze hulp ingeroepen want hij is alle eieren 
verloren! Komen jullie helpen om de 5 zilveren eieren en het 
ene gouden ei terug te vinden. Het is een buggyvriendelijke
zoektocht dus iedereen kan meehelpen.   Als dank voor je
hulp, brengt de paashaas ons een bezoekje en misschien heeft

 hij wel iets mee ... Jullie komen toch ook helpen ?

Voor wie:  iedereen die de paashaas wil helpen
Wanneer: 1/04/2012 vanaf 13:30 
Waar:        Basisschool “3 Beuken” , Pastoor Van Lierdestraat  - Hellestraat, Stekene
Prijs:  * Inclusief 1 drankje en 1 boerenboterham met kop, kaas, hesp of choco 
Leden       volw 3€*  kind>3j 2€*  gezinsprijs 10€*
Niet leden volw 5€*  kind<3j 3* 
Opdat we er zeker van zouden zijn dat ieder kindje een paassurprise ontheeft, 
vragen we toch om op voorhand in te schrijven ).
Inschrijven kan nu al op jongegezinnen.stekene@gmail.com
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10 april 2012:  Een Oostvlaams Streekproduct met proeverij”
Ontdek de verhalen achter traditionele streekproducten. Laat je 
verleiden door befaamd lokaal lekkers. Authentieke producten 
naar ambachtelijke wijze én in de eigen streek geproduceerd, 
zijn er in alle soorten en maten. Mmm ... om goesting te krijgen! 

En proeven zullen we ...

Voor wie:  iedereen die “ham” het einde vindt 
Wanneer: 10/04/2012 van 20:00h tot 22h
Waar:       Gildenhuis, Dorpstraat 42,  Stekene
Prijs:         4€ voor leden, 8€ voor niet-leden
Inschrijven kan nu al ! tot 06/04/2012
bij Anny Gorrebeeck 03 779 63 79 of op jongegezinnen.stekene@gmail.com

17 april 2012: “GOSA Houden van & Griffelrock”
Op 17 april 2012 is er in het Antwerps Sportpaleis om 14u30 
een nieuwe editie van “ houden van & griffelrock”.   Het publiek 
kan genieten van; Rob De Nijs, Free Souffriau,Luc Caals, de 
Melando’s, Lenny Kuhr en de Frivole Framboos.
Gastheer is Luc Appermont en volgende artiesten brengen een 
hommage aan Miel Cools:Sabien Tiels, Rosbos, De Vaganten 
en Amarylis Temmerman.

Info, kaarten  en bus reserveren bij ludwine Rutsaert Teerling 14 Stekene.
Tel. 03/779.91.02

7 juni 2012: Daguitstap “Proeven van Ieper en omstreken”   (  letterlijk te nemen)   
Tijdens de voormiddag doet de gids je kennismaken met Ieper 
als middeleeuwse stad. In de namiddag ga je op verkenning in 
de Ieperse omgeving in de vorm van een 
delicatessenprocessie.  Sta je al op het verkeerde been bij het 
lezen van deze vrome titel? Dat hoeft eigenlijk niet, want wij 
gaan helemaal niet die kant uit. Integendeel. We toeren rond in
 het mooie landschap van het Ieperse Ommeland en 
verwennen je onderweg met enkele lekkernijen van bij ons.  

Op deze manier leer je Ieper en omgeving eens kennen vanuit een andere hoek. 
Eens proberen? 

Voor wie:  alle reisliefhebbers 
Wanneer: 7/06/2012 vertrek om 8:00 stipt terug rond 20:00h 
Waar:       op de markt – Stekene 
Prijs:         48€ voor leden, 55€ voor niet-leden
Inschrijven kan nu al ! Tot 31/05/2012
Betaling = inschrijving 
bij Anny Gorrebeeck 03 779 63 79 of op jongegezinnen.stekene@gmail.com
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17 juni 2012: “Mevrouwtje Koffie en meneertje Chocola ”
Tekenen en knutselen met eetbare materialen ! 
Maak kennis met mevrouwtje Koffie, meneertje Chocola en hun 
kindjes Zonnebloemolie en Appelsien.  We trekken op avontuur 
door Paprikadorp en laten een eetbaar spoor na.  Hé, is dat 
meneertje Ui? Wie woont er in het Bloemkoolbos?  Een lekker 
en absurd avontuur waar kleuters van zullen smullen!
In deze workshop van      vzw willen we de 

kleuters verf maken met eigeel, azijn en kleurstof,ruiken aan vieze geurtjes, proeven van 
koffie en chocoladepoeder en het leukste van alles ONS SUPERVUIL MAKEN!!!!

Met al onze knutselwerkjes stellen we de tentoonstelling “Mevrouwtje KOFFIE en 
Meneertje CHOCOLA”; samen die officiëel geopend zal worden om 16:00h waarop we alle 
ouders, grootouders, broers en zussen welkom heten . We krijgen natuurlijk ook onze 
werkstukjes mee naar huis. 
Zin om mee te doen ? Meebrengen: schort of een oude T-shirt die vuil mag worden
Voor wie:  kleuters van 4 tot 6 jaar (max 15 kindjes) 
Wanneer: 17/06/2012 van 14:00h tot 16:00h
Waar:       Gildenhuis, Dorpstraat 42,  Stekene
Prijs:        6€ voor leden, 10€ voor niet-leden
Inschrijven is verplicht en kan nu al tot 12 juni 2012  
bij Els D'Eer op jongegezinnen.stekene@gmail.com     

Zoals jullie zien, een gevarieerd aanbod van activiteiten.  Voor ieder wat wils.
Heb je een suggestie voor een activiteit, mail het ons ! 
We bekijken het zeker !

Even onder de aandacht brengen !
Laat de wereld weten dat je kindje geboren is door ...

een leuk figuurtje in je tuin
Om de geboorte van je kindje aan de wereld kenbaar te maken,beschikt de 
Gezinsbond Stekene over 4 leuke figuurtjes. Deze kunnen in de voortuin of daar 
waar nodig is 'neergepoot' worden. Er is plaats voorzien om de naam van de 
nieuwe wereldburger te bevestigen.
Je kan kiezen uit: een stoere olifant, twee schattige beren en een snoezig konijn

Praktisch
Reserveer enkele weken voor de geboorte Uw figuurtje bij Els D'Eer Tel 03/789 18 
83 of jongegezinnen.stekene -at- gmail.com.  Zodra mama en kindje thuiskomen, 
kan U contact opnemen met Els voor afhaling van Uw gereserveerd figuurtje.
We vragen een waarborg van 20 Euro. De huurprijs bedraagt 5 Euro, daarvoor mag 
U het figuurtje 4 weken houden. 
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Ontvang je nog geen uitnodiging per mail en wil je graag op de hoogte blijven 
van onze activiteiten, stuur dan een mailtje naar 
jongegezinnen.stekene@gmail.com.

Heb je zin om mee te werken?   GRAAG ! 
We zoeken enthousiaste medewerkers, wijkmeesters, bestuursleden!
Weet je niet wat dit allemaal inhoudt ?
Bekijk dan even de website "www.maakgezinnenblij.be" en lees de verhalen.
Contacteer ons op jongegezinnen.stekene@gmail.com 

. Nieuws – Nieuws – Nieuws – Nieuws – Nieuws – Nieuws 
Naar aanleiding van heel wat vragen uit verschillende hoeken (coördinatoren, 
gezinnen, oppassers) werden de kinderoppastarieven herbekeken en aangepast. 
Vanaf 1 februari 2012 zullen de nieuwe tarieven voor Vlaanderen en Brussel van 
kracht zijn:
 
Als lid van de Gezinsbond betaal je de oppas op het einde van de beurt volgens de 
tarieven zoals ze hieronder vermeld staan. Daarnaast geef je de oppasser één 
doordrukbriefje uit het kinderoppasboekje mee. 

Dit boekje koop je bij Katrien voor een bedrag van 7,50 Euro en is goed voor 5 
oppasbeurten. 
Kort overzicht van de nieuwe tarieven geldig sind 01/02/12:

• het vaste uurtarief wordt 4 euro

• een overnachting (van 22u tot 8u) kost 20 euro

• het minimumtarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 uur 
wordt sowieso 2 uur aangerekend)

http://www.maakgezinnenblij.be/
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