
 
Juli – December 2015   

De zomervakantie is voorbij... onze batterijen zijn weer  
opgeladen .... 

en we hebben voor jullie weer een grote variëteit van  
activiteiten klaar ... 

Je leest er alles over in deze nieuwe editie van onze Nieuwsbrief  
Hopelijk tot dan! 

 PRIKBORD voor op je.......... te hangen 

 





Knabbels en babbels voor jonge vrijwilligers, 

vrijwilligers in spe, losse medewerkers en iedereen die   
graag wil weten wat een vrijwilliger binnen de 
Gezinsbond  kan doen ... 

We organiseren speciaal voor jou een leuke namiddag me t 

gezellige         (babbels) om elkaar te leren kennen

een gekke  workshop om samen eens zo t te doen

en een inspi rerend ideeën       (mark t je) 

me t verschillende  workshop jes: Gintas t ing, 

Nespresso juwelen, Gli t te r ta t t oos en nog veel meer...

op za te rdag 1 9  sep tember 20 15

om 1 3:30h (onthaal vana f 1 3:00h)

in OC De Sta t ie, Spoorwegwegel 1, 9 190 Stekene

Inschr i jven verplich t bi j Els T 03 789 1 8  83 

                            E jongegezinnen.s tekene@gmail.com

o f via he t insch ri j f f o r mulier op onze websi te 

(ism het Gewest Sin t Niklaas)

Jij komt toch ook ? 

mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


         Eetbare knollen en Wortels 

Aardpeer, knolselder, raapjes, pastinaak…
wortels en knollen in rode, gele en witte 
kleuren. Zo lekker maar toch soms 
weinig gekend. 

In deze demonstratieles leren we ze kennen 
en/of herwaarderen.  Natuurlijk proeven 
we ze ook in verschillende gerechten. 

op dinsdag 22 september 2015
     om 20:00 uur
      OC De Statie, Spoorwegwegel 1 

Inkom: Leden 8     Niet leden 15€ €
Inschrijven bij Anny t 0377963 79 of
E jongegezinnen.stekene@ gmail.com

Workshop “Djembe”
Met behulp van enkele basisritmes ontdekken we dit
alombekend Afrikaans instrument. Ontlading en 
samenhorigheid komen sterk aan de orde.

We ontdekken via de opwarmingsoefeningen verschillende klanken van de 
djembé. Aan de hand van enkele basisritmes komen we al snel tot een 
samenspel.

Wanneer: 3 oktober 2015 om 14:30h 
Waar: OC De Statie, Spoorwegwegel 1, 9190 Stekene
Voor wie: het hele gezin 
Prijs: Leden 4€    Niet Leden 8€  
Gezinsprijs Leden vanaf 4 personen 12€
Inschrijven verplicht bij Els T 03 789 18 83 of 
                                              E jongegezinnen.stekene@gmail.com



22 oktober 2015 – Gewestfeest 

Net als vorige jaren hebben we een interessant 
programma klaar: 

 Spreekbeurt “erven en schenken” door Mevr. Anne 
Uytersprot werkzaam als zelfstandige consulente

 Koffie met gebak.

 Ontspanning door “zuinige Marie” beroemd van haar 
vele zuinige tips en verkleedpartijen..

Locatie:  Parochiehuis Sinaai, Dries te Sinaai-Waas
Wanneer: Dinsdag 20 oktober 2015 om 14u00
Kostprijs: 9 euro voor leden, 12 euro voor niet-leden
Inschrijven + betalen bij 

Ludwine Rutsaert Teerling 14 Stekene 
T 03 779 91 02 E ludwine.rutsaert@telenet.be

 

6 oktober 2015 
     Gewestelijke reis

Traditiegetrouw rijden we naar ’t 
Biezemhof in Aalter voor het jaarlijks 
palingmenu.

Na de middag maken we een rondrit door 
de haven van Zeebrugge.

Meer informatie volgt nog 

  

Informatie en inschrijven kan bij Ludwine 
Rutsaert Teerling 14 of T 03 779 91 02



Attractiepark Toverland (n)ooit van gehoord? 

Toverland richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen tussen 3 en 14 jaar, jong en 
oud kunnen er hun hartje ophalen op de vele attracties en genieten van de leuke 
activiteiten in de vier parkzones, reis nu al virtueel door de Magische Vallei, Troy Area, 
Magic Forest en Land van Toos. Surf snel naar www.toverland.nl

Jommeke in Toverland

Jommeke bestaat dit jaar 60 jaar en met de nodige toeters en bellen zal hij ook in 
Toverland voor de Gezinsbond aanwezig zijn met:

Extra activiteiten 
Een verjaardagspakket van Jommeke aan een voordeeltarief €5 i.p.v. €20 in 
Toverland af te halen;
Een verkoopstand met strips van Jommeke aan voordeeltarieven

Inschrijven en meer informatie www.gezinsbond.be/toverland

Wil je graag een avondje uit? 

     Dan kan je bij onze kinderoppasdienst 
HET WARME NEST      terecht. De kinderoppassers zijn 

     meestal studerende jongeren die
Kinderen hebben een warm en veilig nest      graag met kinderen omgaan. Een 
nodig om zich optimaal te kunnen      babysit van de Gezinsbond krijgt
ontplooien en op te groeien tot gelukkige,      een opleiding en is verzekerd.  Om
veerkrachtige en zelfzekere volwassenen.      gebruik te kunnen maken van onze 
Maar hoe creëer je zo'n warm en veilig      kinderoppasdienst moet je lid zijn 
nest? Wat is daarvoor nodig? Waar zitten      van de Gezinsbond
de valkuilen en hoe kan het anders? Bij wie en hoe aanvragen ?

Katrien Ballinckx geeft antwoord op deze Hartwich Van Reusel 
vragen tijdens deze lezing T 0474 45 70 54 

De aanvraag gebeurt minstens 
Op maandag 12/10/2015 1 week op voorhand !! 
in OC D’Oude School, Molenstraat 4 Stekene
om 19:30h 
Inkom: Gratis 

Inschrijven bij 
Gemeente Stekene -
team Gezin, Welzijn en Gezondheid 
T 03 790 03 61, E gezin@stekene.be
Een initiatief van Gezinsbond Stekene 
ism Lokaal Overleg Kinderopvang en gemeente stekene 

mailto:gezin@stekene.be
http://www.gezinsbond.be/toverland
http://www.toverland.nl/


België is een bierland, met meer dan 750 bieren.  Dit jaar brengen we 
een prachtige combinatie van beide Belgische topproducten:

Bier, Chocolade & Pralines
De meeste mensen geloven dit nauwelijks tot ze het zelf proberen !

Gastspeker Geroen Vansteenbrugge volgt het bierwereldje op de voet.  Hij brengt 
een avond met uitleg zowel over de biertjes als de chocolade.  Ieder streekbiertje 
wordt besproken, gepresenteerd en geproefd in een passend degustatieglas. Een 
bijzondere avond die door de aanwezigen zeker zal gewaardeerd worden.  

Wanneer: 13 oktober 2015 om 19:30h 
Waar: Oc De Statie, Sooorwegwegel 1, 9190 Stekene
Voor wie: Levensgenieters 
Prijs: Leden 10€    Niet Leden 15€
Inschrijven verplicht bij Anny T 03 779 69 79 - E jongegezinnen.stekene@gmail.com
Betaling op  418-8044381-26 vermelding bier en chocolade - naam – aantal personen

  

Tal van gerechten brengen, traditiegetrouw, onze jeugd weer 
in herinnering. Soms dingen die je niet erg graag lustte maar 
waarvan je gehoorzaam toch een beetje at. Meestal doet de 
kookkunst van je (groot)moeder of (groot)vader je meteen de 
warmte van thuis voelen. Met Eddie Niesten gaan we op zoek 
naar tafelverhalen.

Voor wie? Iedereen die van een gezellige namiddag met 
       lekkere verhalen houdt

Wanneer? dinsdag 10 november 2015 om 14.00u

Waar? Gildenhuis( nieuwe bovenzaal) Dorpsstr 42 , Stekene

Prijs? 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden
( incl.koffie of thee + 2 koffiekoeken)

 Inschrijven tot 6 november 2015 bij
Ludwine Rutsaert,Teerling 14 T 03 779 91 02
Anny Gorrebeeck, Potaarde 53 T 03 779  63 79
E ludwine.rutsaert@telenet.be

mailto:ludwine.rutsaert@telenet.be
mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


Koken met Kids in de Week van de Smaak...
“De keuken van de kindertijd van oma en opa”

We willen – samen met de kinderen – eens terug naar de echte keuken van oma en 
opa. Een recept dat stevig in hun geheugen gegrift staat, dat ze willen delen ... 
Maar... een lijstje benodigdheden en bereidingstips volstaat niet. 
Natuurlijk gaan we ook proeven van de keuken uit hun kinderjaren samen met de 
ouders, broers en zussen en samen herinneringen ophalen....

Leden Gezinsbond Niet leden Gezinsbond
kinderen die komen koken 6  € kinderen die koken 10 €
familieprijs om te komen proeven 6    € familieprijs om te komen proeven 10 €

Wanneer: 21 november 2015

Waar:     Gildenhuis, Dorpsstraat 42, 9190 Stekene
van         14h tot 16:30h (start proeverij )

Inschrijven verplicht via inschrijvingsformulier op de website
      E jongegezinnen.stekene@gmail.com of T 03 789 18 83  

daarna betalen op  418-8044381-26 
         vermelding koken - naam kind–aantal proevers 
 

Heb je een goede suggestie voor één of andere activiteit, wil je graag 
meewerken voor 1 of meerdere projecten, wil je graag een reactie kwijt over een 
activiteit ...
laat het ons weten... Mail, bel of schrijf het ons ! 

Je vindt ons ook op de digitale snelweg ...

Jongegezinnen.stekene@gmail.com

www.gezinsbond-stekene.be

www.facebook.com/pages/Gezinsbond-Stekene

http://www.facebook.com/pages/Gezinsbond-Stekene
http://www.gezinsbond-stekene.be/
mailto:Jongegezinnen.stekene@gmail.com
mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com
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