
  

Augustus – December 2017   Augustus – December 2017   

Gezinsbond Stekene is een ploeg van enthousiaste Gezinsbond Stekene is een ploeg van enthousiaste 
vrijwilligers en we zijn vrijwilligers en we zijn op zoek naar vrijwilligers omop zoek naar vrijwilligers om  

onze onze plaatselijke werking mee te kleuren. Waarom zou jij plaatselijke werking mee te kleuren. Waarom zou jij 
ons niet laten zien waar je goed in bent?ons niet laten zien waar je goed in bent?

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

Ook dit najaar staat weer bol van Ook dit najaar staat weer bol van interessante, leuke,interessante, leuke,  
ontspannende activiteiten, speciaal voor jullie uitgewerkt.  Weontspannende activiteiten, speciaal voor jullie uitgewerkt.  We  
hopen jullie dan ook massaal te ontmoeten op een van dezehopen jullie dan ook massaal te ontmoeten op een van deze  
evenementen.evenementen.



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 2017: “Stekene1 juli tot 30 september 2017: “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, en heeft bovendien ookDe wandeling is buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk, en heeft bovendien ook  
een kinderversie in de vorm van onze juniorrally. (1 exemplaar per kind) Deeen kinderversie in de vorm van onze juniorrally. (1 exemplaar per kind) De  
juniorrally volgt volledig hetzelfde traject als de wandelrally voor de volwassenenjuniorrally volgt volledig hetzelfde traject als de wandelrally voor de volwassenen  
(4 a 5km). Er zijn ook leuke prijzen te winnen. (4 a 5km). Er zijn ook leuke prijzen te winnen. 

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 onderstaande2017. Binnenbrengen kan tot en met 15 oktober 2017 bij onderstaande  
bestuursleden.  Je mag het ook in de brievenbus steken. bestuursleden.  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 Els D'Eer, F Van Brusselstraat 62, Stekene 
Carolien Dhollander, Bergstraat 18a, Stekene  Carolien Dhollander, Bergstraat 18a, Stekene  
Anny Gorrebeeck, Potaarde 53, Stekene Anny Gorrebeeck, Potaarde 53, Stekene 
Ludwine Rutsaert, Teerling 14, StekeneLudwine Rutsaert, Teerling 14, Stekene



Boswandeling 'Wanneer het bos slaapt... 'Boswandeling 'Wanneer het bos slaapt... '

EEen frisse herfst-pret-wandeling doorheen de Stekense mooie en frisse herfst-pret-wandeling doorheen de Stekense mooie 
bossen. Onderweg in het bos genieten we van een fijn verhaalbossen. Onderweg in het bos genieten we van een fijn verhaal
 – geen  – geen halloweengedoe – over grappige bosbewoners.  Aan halloweengedoe – over grappige bosbewoners.  Aan 
het einde van de wandeling kunnen jullie nog genieten van een het einde van de wandeling kunnen jullie nog genieten van een 
hartverwarmend soepje.  hartverwarmend soepje.  

De wandeling is zeker buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk (afhankelijk van deDe wandeling is zeker buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk (afhankelijk van de  
weersomstandigheden) en zeker kindvriendelijk.  Een zaklamp is altijd leuk om mee te nemen (en/of weersomstandigheden) en zeker kindvriendelijk.  Een zaklamp is altijd leuk om mee te nemen (en/of 

laarsjes afhankelijk van weersomstandigheden), misschien spot je wel een ... laarsjes afhankelijk van weersomstandigheden), misschien spot je wel een ... 

Wij hopen jullie op 11 november om 16u30 te mogen begroeten in Bergstraat 18a te Wij hopen jullie op 11 november om 16u30 te mogen begroeten in Bergstraat 18a te 
Stekene.  Graag inschrijven voor 1 november zodat we zeker genoeg soep kunnen voorzien.Stekene.  Graag inschrijven voor 1 november zodat we zeker genoeg soep kunnen voorzien.

Deelnameprijs: Deelnameprijs: 
Kindjes onder 3 jaar: gratisKindjes onder 3 jaar: gratis
Leden:         3 € per persoon - gezinsprijs: 10 euroLeden:         3 € per persoon - gezinsprijs: 10 euro
Niet leden: 5 € per persoon - gezinsprijs: 18 euroNiet leden: 5 € per persoon - gezinsprijs: 18 euro



      VormingsweekendVormingsweekend
        20-22 oktober 2017        20-22 oktober 2017
Vrijdag 20 oktober 2017 (onthaal vanaf 20u) tot enVrijdag 20 oktober 2017 (onthaal vanaf 20u) tot en

 met zondag 22 oktober 2017 (einde voorzien om  met zondag 22 oktober 2017 (einde voorzien om 
13u, na het middageten). 13u, na het middageten). 
Je kan ook enkel voor het zaterdagprogramma Je kan ook enkel voor het zaterdagprogramma 
inschrijven (keuze uit: 9u-18u45 of 9u-21u).inschrijven (keuze uit: 9u-18u45 of 9u-21u).

    
Tijdens dit weekend voor jongerenTijdens dit weekend voor jongeren
vanaf 15 jaar komen verschillende vanaf 15 jaar komen verschillende 
workshops aan bod.  Dit kan gaan van workshops aan bod.  Dit kan gaan van 
kindergrime, tot initiatie in nieuwe kindergrime, tot initiatie in nieuwe 
sporten tot ... sporten tot ... 

Waar ? Waar ? 
''t Kasteeltje, Remylaan 13, 3018 Wijgmaalt Kasteeltje, Remylaan 13, 3018 Wijgmaal

Inschrijven of meer info ? Inschrijven of meer info ? 
Via Via afya.be/vormingsweekendafya.be/vormingsweekend

Wat is de kostprijs en  welke kortingen mogelijk?Wat is de kostprijs en  welke kortingen mogelijk?  

•• Weekendformule: € 105Weekendformule: € 105

•• Zaterdagformule (9u-18u45 of 9u-21u): € 75Zaterdagformule (9u-18u45 of 9u-21u): € 75

•• Korting: eigen medewerkers (AFYA ofKorting: eigen medewerkers (AFYA of  
Gezinssport Vlaanderen) krijgen €15 kortingGezinssport Vlaanderen) krijgen €15 korting  
op basisprijs, net als leden Gezinsbond.op basisprijs, net als leden Gezinsbond.

Is echt de moeite waard... voor iedereen die Is echt de moeite waard... voor iedereen die 
met kinderen /jongeren  bezig is met kinderen /jongeren  bezig is 

Is je tiener Lief voor zijn/haar lijf?Is je tiener Lief voor zijn/haar lijf?  
Valt het je ook op dat tieners de dag van vandaag Valt het je ook op dat tieners de dag van vandaag 
heel wat druk ervaren van leeftijdsgenoten en media? heel wat druk ervaren van leeftijdsgenoten en media? 
Meisjes en jongens moeten er steeds goed uitzien. VolMeisjes en jongens moeten er steeds goed uitzien. Vol  
vertrouwen moeten ze hun talenten benutten. En elkevertrouwen moeten ze hun talenten benutten. En elke  
dag moet vlotjes en met een lach verlopen. Of zo ziendag moet vlotjes en met een lach verlopen. Of zo zien  
ze het toch op sociale media. ze het toch op sociale media. 

Het zelfbeeld van tieners krijgt het tijdens de Het zelfbeeld van tieners krijgt het tijdens de 
puberteit om allerlei redenen hard te verduren enpuberteit om allerlei redenen hard te verduren en  

ouders weten niet altijd hoe ze hun kind kunnen steunen.ouders weten niet altijd hoe ze hun kind kunnen steunen.

In samenwerking met Libelle en met steun van de Vlaamse Overheid zorgt Gezinsbond erIn samenwerking met Libelle en met steun van de Vlaamse Overheid zorgt Gezinsbond er  
voor dat dit thema bespreekbaar wordt via een websitevoor dat dit thema bespreekbaar wordt via een website  
www.gezinsbond.be/liefvoormijnlijfwww.gezinsbond.be/liefvoormijnlijf  en  en... ... 

een beleefnamiddag voor ouders en tienerseen beleefnamiddag voor ouders en tieners  
op zaterdag 4 november 2017 in Sint-Niklaas, Jeugdhuis Den Eglantier, Apostelstraat 13.op zaterdag 4 november 2017 in Sint-Niklaas, Jeugdhuis Den Eglantier, Apostelstraat 13.  
Iedereen kan meedoen aan workshops, in gesprek gaan met ..., of gewoon genieten vanIedereen kan meedoen aan workshops, in gesprek gaan met ..., of gewoon genieten van  
de positieve sfeer want iedereen heeft recht om te zijn wie hij is.  Inkom gratis. de positieve sfeer want iedereen heeft recht om te zijn wie hij is.  Inkom gratis. 

http://www.gezinsbond.be/liefvoormijnlijf
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 Rum... it's all a matter of taste...                                    09 Rum... it's all a matter of taste...                                    09

1717

Rum ... vooral bekend als basis voor verschillende wereldberoemde cocktails. Denk maarRum ... vooral bekend als basis voor verschillende wereldberoemde cocktails. Denk maar  
aan de Daiquiri, Mojito, Mai Tai of Cuba Libre.aan de Daiquiri, Mojito, Mai Tai of Cuba Libre.

Rum is minder bekend als spirit om te degusteren als een goede whisky of cognac.Rum is minder bekend als spirit om te degusteren als een goede whisky of cognac. Nochtans zijn er Nochtans zijn er  
enorm veel kwalitatieve, gerijpte rums die even goed en doorgaans beter puur gedronken wordenenorm veel kwalitatieve, gerijpte rums die even goed en doorgaans beter puur gedronken worden  
dan gebruikt te worden in de bereiding van een cocktail.  dan gebruikt te worden in de bereiding van een cocktail.  

We krijgen er een luchtige, professionele en interactieve uitleg bij ... en natuurlijk proeven we...We krijgen er een luchtige, professionele en interactieve uitleg bij ... en natuurlijk proeven we...  
5 soorten rum... 5 soorten rum... 

Interesse ?  Schrijf je dan snel in...Interesse ?  Schrijf je dan snel in...

Wanneer: Dinsdag 12 september 2017 om 19u30 Wanneer: Dinsdag 12 september 2017 om 19u30 
Waar: OC De Statie – Spoorwegwegel 1 - StekeneWaar: OC De Statie – Spoorwegwegel 1 - Stekene

Prijs: 25€/leden  - 35€/niet ledenPrijs: 25€/leden  - 35€/niet leden Inschrijven verplicht voor 5 september 2017Inschrijven verplicht voor 5 september 2017
E E jongegezinnen.stekene@gmail.comjongegezinnen.stekene@gmail.com
T 03 779 63 79 (bij Anny)T 03 779 63 79 (bij Anny)

Na betaling op Na betaling op BE59 4188 0443 8126 BE59 4188 0443 8126 met vermelding met vermelding 
rumtasting – aantal personen – lidnummer (naam)  is je inschrijving pas officieel.rumtasting – aantal personen – lidnummer (naam)  is je inschrijving pas officieel.

7 november 2017 7 november 2017 

Douaniers en smokkelaars :Douaniers en smokkelaars :
Een unieke kijk in de wereld van de smokkelaarsEen unieke kijk in de wereld van de smokkelaars

        Als gepensioneerd douanier kan Eric De Keyzer putten uit         Als gepensioneerd douanier kan Eric De Keyzer putten uit 
           eigen ervaring en ons verhalen en anekdotes brengen van      eigen ervaring en ons verhalen en anekdotes brengen van 

 zowel douaniers als smokkelaars uit een voor ons nog niet zover  zowel douaniers als smokkelaars uit een voor ons nog niet zover 
         verleden. Hij brengt ons een overzicht van de smokkel door de eeuwen          verleden. Hij brengt ons een overzicht van de smokkel door de eeuwen 
heen. Smokkeltechnieken van vroeger zullen de revue passeren met heen. Smokkeltechnieken van vroeger zullen de revue passeren met 

       bijzondere aandacht voor de botersmokkel tussen Nederland en België, uniek op de wereld.        bijzondere aandacht voor de botersmokkel tussen Nederland en België, uniek op de wereld. 

Voor wie?   Iedereen die van een gezellige namiddag met leuke verhalen houdt.Voor wie?   Iedereen die van een gezellige namiddag met leuke verhalen houdt.
Wanneer?  Om 14.00 uurWanneer?  Om 14.00 uur
Waar ?       Gildenhuis ( nieuwe bovenzaal) Dorppsstraat 42 te Stekene.Waar ?       Gildenhuis ( nieuwe bovenzaal) Dorppsstraat 42 te Stekene.
Prijs ?        4  voor leden - 7  voor niet-leden € €Prijs ?        4  voor leden - 7  voor niet-leden € €
                  incl. 2 koffiekoeken + koffie/thee                  incl. 2 koffiekoeken + koffie/thee

Inschrijven voor 4 november 2017 bij Inschrijven voor 4 november 2017 bij 
Ludwine Rutsaert, Teerling 14 StekeneLudwine Rutsaert, Teerling 14 Stekene  T 03 7799102  E T 03 7799102  E ludwine.rutsaert@telenet.beludwine.rutsaert@telenet.be  
Anny Gorrebeeck, Potaarde 53 Stekene T 03 7796379Anny Gorrebeeck, Potaarde 53 Stekene T 03 7796379

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


              Op 20/09/17 gaat de Gosa weer op reis...  Op 20/09/17 gaat de Gosa weer op reis...  

Lekker paling eten en daarna bezoek zuivelcentrum van BlankenbergeLekker paling eten en daarna bezoek zuivelcentrum van Blankenberge

Alle deelnemers worden opgehaald in hun afdeling vanaf+/- 10 uur.Alle deelnemers worden opgehaald in hun afdeling vanaf+/- 10 uur.
Het juiste uur wordt aan de ingeschrevenen medegedeeld.Het juiste uur wordt aan de ingeschrevenen medegedeeld.

ProgrammaProgramma
We rijden naar het ’t Biezemhof in Aalter voor het jaarlijks palingmenu: in ’t groen, gebakken, inWe rijden naar het ’t Biezemhof in Aalter voor het jaarlijks palingmenu: in ’t groen, gebakken, in  
de roomsaus of op Provençaalse wijze. Voor wie geen paling lust is er de tournedos. Menukeuzede roomsaus of op Provençaalse wijze. Voor wie geen paling lust is er de tournedos. Menukeuze  
vermelden bij inschrijving. In de namiddag  bezoeken we met gids het Zuivel museum invermelden bij inschrijving. In de namiddag  bezoeken we met gids het Zuivel museum in  
Blankenberge. Het is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de zuivelindustrieBlankenberge. Het is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de zuivelindustrie  
in Vlaanderen. Tussenin genieten we van gebak met koffie of thee. Daarna is er nog vrije tijd inin Vlaanderen. Tussenin genieten we van gebak met koffie of thee. Daarna is er nog vrije tijd in  
Blankenberge voor wat te kuieren, een terrasje te doen of een hapje te eten.Blankenberge voor wat te kuieren, een terrasje te doen of een hapje te eten.

Prijs: 45Prijs: 45 euro voor leden Gezinsbond* - 49 euro voor niet-leden*  euro voor leden Gezinsbond* - 49 euro voor niet-leden* 
              * dranken niet inbegrepen* dranken niet inbegrepen

Betalen voor: 24/08/ 2017 bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14, Tel 03/779.91.02Betalen voor: 24/08/ 2017 bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14, Tel 03/779.91.02

                                                                                                                                        

12 oktober 201712 oktober 2017

GOSA Gewestfeest in GOSA Gewestfeest in Parochiehuis Dries 70 te Sinaai-Waas.Parochiehuis Dries 70 te Sinaai-Waas.

  ProgrammaProgramma

13u15 Deuren open 13u15 Deuren open 
14u     Welkom door de voorzitter.14u     Welkom door de voorzitter.

             14u30 Voordracht door de Heer Johan Lambrechts               14u30 Voordracht door de Heer Johan Lambrechts  
                         “ Belgen op de Pool” het verhaal van de Belgische exploratie van Antarctica van pionier                         “ Belgen op de Pool” het verhaal van de Belgische exploratie van Antarctica van pionier
                          Adrien de Gerlache  en zijn Belgica-expeditie tot de moderne Prinses Elizabethbasis.                          Adrien de Gerlache  en zijn Belgica-expeditie tot de moderne Prinses Elizabethbasis.

16u     Koffie of thee met gebak.16u     Koffie of thee met gebak.

Ontspanning door Werner Michiels en Laurie die vele meezingers en schlagers brengen uit deOntspanning door Werner Michiels en Laurie die vele meezingers en schlagers brengen uit de  
jaren 50 en 60.jaren 50 en 60.
Gratis tombola, iedereen prijs.Gratis tombola, iedereen prijs.

Deelnameprijs 10  leden – 13  niet-leden€ €Deelnameprijs 10  leden – 13  niet-leden€ €   
Inschrijven voor 6 oktober 2017  bij Ludwine Rutsaert Inschrijven voor 6 oktober 2017  bij Ludwine Rutsaert Teerling 14 Stekene.  Teerling 14 Stekene.  
T 03 7799102  E T 03 7799102  E ludwine.rutsaert@telenet.beludwine.rutsaert@telenet.be

mailto:ludwine.rutsaert@telenet.be


    28 november 2017    28 november 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 € sinterklaasartikelenPrijzen: 100 € sinterklaasartikelen

                                                                                                 + inleggelden.                                                                                                 + inleggelden.
                                               Info: Ludwine Rutsaert, Teerling 14                                               Info: Ludwine Rutsaert, Teerling 14

                T 03 779 91 02                T 03 779 91 02

Wil je graag een avondje uit?Wil je graag een avondje uit?  

DDan kan je bij onze kinderoppasdienst an kan je bij onze kinderoppasdienst 
terecht. De kinderoppassers zijn meestal terecht. De kinderoppassers zijn meestal 
studerende jongeren die graag met kinderen studerende jongeren die graag met kinderen 
omgaan. Een babysit van de Gezinsbond krijgtomgaan. Een babysit van de Gezinsbond krijgt
 een opleiding en is verzekerd.  Om gebruik te  een opleiding en is verzekerd.  Om gebruik te 
kunnen maken van onze kinderoppasdienst moet kunnen maken van onze kinderoppasdienst moet 
je lid zijn of worden van de Gezinsbond.je lid zijn of worden van de Gezinsbond.

We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor onze kinderoppasdienst.  Zie je ditWe zijn momenteel op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke voor onze kinderoppasdienst.  Zie je dit  
zitten? Wil je je graag engageren om onze kinderoppasdienst over te nemen van Hartwich?  Neem danzitten? Wil je je graag engageren om onze kinderoppasdienst over te nemen van Hartwich?  Neem dan  
contact met ons op... Overdracht en ondersteuning door Hartwich is gegarandeerd. contact met ons op... Overdracht en ondersteuning door Hartwich is gegarandeerd. 



Voor onze programmatie van 2018... Voor onze programmatie van 2018... 

heb je een goede suggestie voor één of andere activiteit... heb je een goede suggestie voor één of andere activiteit... 
wil je je graag inzetten als vrijwilliger of ons bestuur versterken...wil je je graag inzetten als vrijwilliger of ons bestuur versterken...
wil je graag meewerken voor 1 of meerdere projecten... wil je graag meewerken voor 1 of meerdere projecten... 
wil je graag een reactie kwijt over een activiteit ...wil je graag een reactie kwijt over een activiteit ...
laat het ons zeker weten...laat het ons zeker weten...

Mail, bel of schrijf het ons ! Mail, bel of schrijf het ons ! 

Je vindt ons ook op de digitale snelweg ...Je vindt ons ook op de digitale snelweg ...

Jongegezinnen.stekene@gmail.comJongegezinnen.stekene@gmail.com

www.gezinsbond-stekene.bewww.gezinsbond-stekene.be

www.facebook.com/pages/Gezinsbond-Stekenewww.facebook.com/pages/Gezinsbond-Stekene

Je lidkaart is meer waard bij volgende winkeliers in StekeneJe lidkaart is meer waard bij volgende winkeliers in Stekene

Huis Ria – Dorpsstraat 88 – Lingerie, onderkledingHuis Ria – Dorpsstraat 88 – Lingerie, onderkleding

Vercruyssen Optiek – Dorpsstraat 46C – OpticienVercruyssen Optiek – Dorpsstraat 46C – Opticien

Standaard Boekhandel – Dorpsstraat 68 – BoekhandelStandaard Boekhandel – Dorpsstraat 68 – Boekhandel

Den Brilleman – Dorpsstraat 18 – Opticien Den Brilleman – Dorpsstraat 18 – Opticien 

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

