
Januari – Juli 2019   

We kijken terug op een tof, gezellig en activiteitenvol 2018.  We willen jullie 
graag bedanken voor jullie bezoek op één of andere activiteit... Soms waren 
jullie met velen, soms wat minder, maar blije gezichten en leuke quotes in ons 
gastenboek verwarmt ons hart en daar doen wij – als vrijwilliger van Gezinsbond 
Stekene – ook voor... 

Gezinsbond Stekene is een ploeg van enthousiaste vrijwilligers. 
Maar ook wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
om onze plaatselijke werking mee kleur te geven. Waarom zou 
jij ons niet laten zien waar je goed in bent? 

En dan nu op naar een nieuw jaar.... weer  een jaar met toffe activiteiten voor 
ieder wat wils, gezinnen, peuters, kleuters, ...  
We hopen jullie dan ook op één van deze activiteiten te mogen ontmoeten.

En heb je een vraag, een opmerking, een suggestie ?  
Post ze op onze facebookpagina, mail ze effe, of zeg het ons...
We proberen – indien haalbaar en mogelijk – er rekening mee te houden.



            “WOBBELEN” Planting 

   voor peuters en kleuters “GEBOORTEBOOM 2018”

Een geboorteboom symboliseert de wens 
dat elk kind kan opgroeien in gezonde, 
groene wereld.  Ook dit jaar planten we 
weer een boom ism. gemeente Stekene 
en Gezinsbond Kemzeke op de 
geboorteboomweide in het Park van Stekene

Stekene.  
Ouders die een geboorte of een adoptie hebben 
gehad in 2018 ontvangen een uitnodiging om 

Wobbelen is meer dan enkel turnen op en rond een de boom - met de naam van hun kindje in -
bewegingsoefeningen, evenwichtsoefeningen, te zien planten, waarna iedereen kan genieten 
samenwerkingsspelletjes, etc  van het dessertenbuffet aangeboden door

Wobbelturnen gebeurt op blote voeten. Je hoeft de Gezinsbonden. 
er dus verder geen speciaal materiaal voor aan te  
schaffen.  Voor elk kind wordt er een wobbelboard
en matje ter beschikking gesteld.    Onze wobbeljuf
Sabrina heeft een XL wobbel waarop ze alle Iedereen is welkom (ouders, grootouders, 
oefeningen toont en meedoet. broertjes, zusjes, meters, peters,...)

Voor wie? Inschrijven is noodzakelijk 
Peuters van 18 tot 30 maanden bij team Gezin en Welzijn
Kleuters vanaf 30 maanden (VOLZET) T  03 790 03 61
elk vergezeld door een (groot)ouder en max 10 kindjes E gezin@stekene.be

Wanneer? 
27/1/19 – 3/2 – 10/2 – 17/2 – 24/2
van 9u30 tot 10u30 (peuters)
van 10u45 tot 11u45 (kleuters )

Waar ?    
Turnzaal BS De Molenberg, Kerkstraat 153a, Stekene

Prijs ?    Wobbelen... ... ... 
Volledige reeks:  Leden 55€ - Niet Leden 65€            

Inschrijven? Wobbelen is erg populair aan het worden.... het is 
Via jongegezinnen.stekene@gmail.com. ook erg leuk om te doen en de kinderen ( en de 
Graag ook de  leeftijd van het kind vermelden. Ouders) genieten samen... 
Je ontvangt bevestiging na overschrijving op De kleutersessie van dit voorjaar is daardoor al   
rekeningnummer BE59 4188  0443 8126 volgeboekt met onze wachtlijst van de allereerste 
met vermelding 'wobbelturnen + naam kind” Jammer maar... niet getreurd... bij voldoende 

interesse organiseren we dit jaar nog één of  twee 
nieuwe sessies...  dus laat ons 
zeker iets weten... 

Hou onze facebookpagina in het oog 
voor concrete info hierover ... 

mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


           Clics - Bouwnamiddag Hier denken we nog over...
    Sessie “baby move” in februari ?
     Opvoedkundige vorming ... ?

         28 april 2019 met Chill-Outcafé 
  Kom gerust eens langs tussen 13u30 tot 17u00

Er wachten 7.000 blokjes in verschillende kleuren op 
de kinderen (en hun ouders) die hiermee zelf aan de 
slag gaan.  Ze kunnen hun fantasie de vrije loop laten 

om iets mooi te maken. Géén fantasie ?         Boek-start-dag
Géén probleem, want bouwplannen zijn ook aanwezig.               ism Bib Stekene

Zingen met babys'... 
zingen met je baby's is leuk
en dat vindt je baby ook.  Een
vertrouwde stem horen, heerlijk. 

Ook (groot)ouders zijn weer welkom, wanneer de Plezierig voor ouder en kind... 
kinderen zich amuseren, kunnen zij gezellig in ons 
Chill-outcafé vertoeven, waar een hapje en een drankje  
worden voorzien. Zingen met peuters...

Stemspelletjes, liedjes zonder 
Inkom (verzekering) : woorden, muzikale spelletjes en
2 euro voor bouwende leden  kleine muziekinstrumentjes... 
4 euro voor bouwende niet-leden Plezierig voor ouder en kind...
Plaats : OC Boudelo, Kasteelstraat 23, Klein-Sinaai (Stekene)

Inschrijven mag maar het is niet noodzakelijk. Zingen met kleuters...
Het is geen activiteit van-tot...  ontdek wat je stem allemaal kan
Iedereen mag komen en gaan wanneer ze zelf willen... in leuke spelvormen en stemavonturen  
Willen de kinderen een halfuur spelen terwijl mama en papa Plezierig voor ouder en kind...
iets drinken... fijn...  Willen ze langer spelen ... tof... 
Sommige kids kunnen zich met clics een hele dag bezighouden,  Waar?
anderen maar kort... en ... Bib Stekene, Stadionstraat 51, Stekene 
daar willen we en...  

hopelijk jullie - ouders - rekening mee houden 18 mei 2019 
baby's (0 tot 18m) van 9u tot 9u45 
peuters (18m tot 36m) van 10u tot 10u45

max 20 duo's
kleuters (3j tot 6j) van 11u tot 11u45 

In het najaar zeker op het programma... max 30 duo's

Gratis maar Inschrijven is noodzakelijk 
Koken met kinderen en mogelijk vanaf 1 maart 2019
Gezinswandeling zonder halloween gedoe... T 03 790 03 74
Slaapritueel 'Schaapjeswolkjeswit' (indien interesse ) E bibliotheek@stekene.be

Suggesties zijn nog altijd welkom...

mailto:bibliotheek@stekene.be


Wel, wij zoeken jou... 
           
Wij zoeken medewerkers voor onze werkgroep  

'jonge gezinnen' om, samen met ons leuke, toffe Ken jij “GOEDGEZIND” al ? 
grappige activiteiten te organisern die vooral op 
gezinnen met kinderen gericht zijn?  Om onze  Goedgezind.be is een platform van en door de 
werking te laten groeien en bloeien ?  Of om een Gezinsbond om mama's en papa's, oma's en 
handje toe te steken op één of meerdere van opa's nog beter te informeren en adviseren.  Het  
onze activiteiten?  En dit op een gezellige en combineert leuke nieuwtjes over gezin en   
ontspannen manier... opvoeding met leuke activiteiten met kortingen  

laat ons iets weten via en tips van experts en advies van 
jongegezinnen.stekene@gmail.com juristen.  Aanwezig op alle sociale 
we komen je graag informeren media: facebook, twitter, 

Google+ en het world wide web.   
Zeker eens de moeite waard op 
te bekijken... 

De Gezinsbond in je huiskamer

In vertrouwd gezelschap iets opsteken over een Tweedehandsbeurzen...
thema dat jou interesseert?   Dat kan... Je vindt 
vast je gading in ons aanbod voor in de huiskamer. Jammergenoeg kunnen wij – wegens gebrek aan
Als lid van de Gezinsbond ben jij de gastheer of vrijwilligers – geen tweedehandsbeurzen meer
– vrouw.  Je nodigt organiseren... 
vrienden en familie uit, 
en onze begeleider komt Wil je toch graag eens deelnemen of eens langs
een workshop bij je thuis gaan op een tweedehandsbeurs, dan kan je 
in goede  banen leiden. alle  tweedehandsbeurzen terug vinden op 
Je kan kiezen uit volgende https://gezinsbond.be/tweedehandsbeurzen   
thema's: 
Opvoeden – Boekenbuffet – Eco-Baby – Koken Wil je je graag inzetten om op Stekene ook weer  

een tweedehandsbeurs op poten te zetten...
Elk lid van de Gezinsbond kan een huiskamersessie laat het ons weten... we willen je graag helpen en 
organiseren. Meer info en het volledige aanbod op ondersteunen ...  
de website www.gezinsbond.be/indehuiskamer 
Kostprijs: € 15.

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de tarieven van de Kinderoppasdienst.

Tot 31/12/2018 Vanaf 1/1/2019

Uurtarief 4,00 € 5,00 €

Minimum tarief 8,00 € 10,00 €

Overnachting 20,00 € 25,00 €

Forfait 
verzekering

1,50 € 2,00 €

Meer info vind je terug op www.kinderoppasdienst.be 

http://www.kinderoppasdienst.be/
http://www.gezinsbond.be/indehuiskamer
https://gezinsbond.be/tweedehandsbeurzen
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Ons Gezins(bond) Ontbijt...
       Een ontbijt om niet te missen!!

19 mei 2019

Een ontbijt sterkt je voor de rest van de dag. Een gezellig 
ontbijt met heel gezin, met vrienden vinden wij - als 
Gezinsbond - een belangrijk dagelijks gebeuren, het 
wapent je tegen de komende stress van de dag. 

Gezinsbond Stekene nodigt je uit om samen met ons te 
genieten van een gezellig uitgebreid ontbijtbuffet 
(verschillende broodsoorten, beleg, eitjes, koffie, thee, 
yoghourt, fruit...).

Voor alle kinderen is er ook animatie voorzien door onze 
babysitters (kleurplaten, clics, glittertattoos...) zodat de 
kinderen zich kunnen amuseren terwijl de ouders 
genieten van een leuk gesprek, een heerlijke tas koffie,..  

Waar: 
Grote zaal Toermalijn, Kerkstraat 12, 9190 Stekene 

Wanneer:
19 mei 2019 met ontbijtbuffet tussen 8u00 en 10u00 

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

Inschrijven voor 12 mei 2019 bij een bestuurslid uit je 
buurt of via jongegezinnen.stekene@gmail.com. 
Het bedrag kan overgeschreven worden op rekening 
BE59 4188 0443 8126 met vermelding “Ontbijt - 
naam - # volwassenen - # kinderen en het uur van 
ontbijt 8u00 – 9u00 of 10u00.”

PS: Wil je graag samen met bevriende families genieten, laat 
het ons dan weten, dan reserveren we voor jullie een 
aangepaste tafel.



       V voor geïnteresseerden...
Stekense Wandelrally We vergaderen op 28/1/19, 29/04/19 en 17/06/19

 “Klein Sinaai gespot ! “ in Bistro Bon Bini, Kerkstraat, Stekene 

 1 juli 2019 tot 30 september 2019 Altijd Welkom ! 

         Zomerzoektocht  
           “Roeselare Gezien? Roeselare Gevonden “

           foto: Marleen De Block 1 juli 2019 tot 30 september 2019 

Kennen we onze eigen gemeente wel ?  
Met denkopdrachten,foto's en raadsels gaan we op
stap. Naast wandelen en zoeken hopen we dat jullie
ook veel plezier beleven en Klein Sinaai op een Van 1 juli tot en met 30 september 2019 kan je met
andere manier leren kennen. de Gezinssport Vlaanderenwandel- en fietsrally elke 

De wandeling is buggyvriendelijk, bolderkarvriendelijk dag naar hartenlust wandelen en fietsen langs een
rolstoelvriendelijk, ... en heeft bovendien ook een mooi uitgestippeld parcours.
kinderversie in de vorm van onze juniorrally. 
(1 exemplaar per kind) Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels e
De juniorrally volgt volledig hetzelfde traject als de puzzels leer je de mooie stad Roeselare op een 
wandelrally voor de volwassenen (4 a 5km). sportieve manier beter kennen. 

Je kan de zoektocht op eigen initiatief doen Wie weet sleep jij wel één van de vele mooie 
tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019. prijzen in de wacht? 
Binnenbrengen kan tot en met 15 oktober 2019 
bij Els D'Eer, F. Van Brusselstraat 62, Stekene. Fun voor het hele gezin!
Je mag het ook in de brievenbus steken. 

Fun verzekerd en leuke prijzen te winnen !!! 

Prijs:
3 Euro per gezin voor leden, 
5 Euro per gezin voor niet-leden

Je kan de rally afhalen bij
Els D'Eer, F Van Brusselstraat 62, Stekene 03 789 18 83 

Anny Gorrebeeck, Potaarde 53, Stekene 03 779 63 79 Minder uitgeven dankzij de Gezinsbond.
Ludwine Rutsaert, Teerling 14 Stekene, 03 779 91 02 

Hoe, wat , waar ... Op de website  
Misschien eerst even bellen, we zijn niet altijd thuis. https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen

vind je een overzicht van alle attracties, diensten,
concerten, festivals, musicals, tentoonstellingen,
vakanties, vervoer, ... waar je als lid van de 
Gezinsbond met je spaarkaart heel welkom bent...

De moeite waard om eens te gaan kijken... 

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen
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        Intergewestelijke prijskaarting      De Grootouders- en Seniorenactie is er voor

              (bieden en whisten)      gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn.
       Er zijn voor ouderen gezellige ontmoetings- en 
       ontspanningsmomenten, sportieve 
     (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden 
       én gerichte vormingskansen.  
      Als grootouder actief zijn in de Gezinsbond 
       houdt je fit!

5 maart 2019

Waar : 
’T En Zal Ten Bos 12 te Nieuwkerken- Waas

Inschrijven:              Intergewestelijke Kaderdag
Van 13.00 uur tot 13.30 uur          dinsdag 12 maart 2019 
13u30: Loten voor maat. 
Kampen te 14.00 uur          Programma:
Einde voorzien rond 17u30 .             14u     : Onthaal met koffie

            14u30: Welkom door de voorzitter  
Inleg :             14u45: Voordracht door Katrijn D'Hamers

1,50€     'Gelieve de familie te volgen'

Prijzen:
De 2 kampioenen ontvangen een kunstschotel 
geschonken door het stadbestuur van Sint-Niklaas.
Verder... is voor iedereen een prijsje voorzien.

Info: 
Ludwine Rutsaert Teerlingstraat 14 Stekene De koffietafel is een traditie verbonden
T 03 779 91 02 met begrafenissen  en het proces van 

afscheid nemen.  Katrijn D'Hamers - 
medeauteur van het boek – komt ons 
meer vertellen of het gebruik, de 
tradities en de recente trends bij 
koffietafels in Vlaanderen, het Waasland
en bij verschillende culturele 
gemeenschappen.

         Gevolgd door koffietafel en gezellige babbel.

          Prijs: 12 euro

          Locatie: 
’T En Zal Ten Bos 12, Nieuwkerken

          Info en inschrijven voor 4 maart 2019
          Ludwine Rutsaert Teerlingstraat 14 Stekene
           T 03 779 91 02



         Provinciale Lente-ontmoeting       Gewestreis op 22 mei 2019
                    31 maart 2019

Domein Begonia, Pintestraat 29 in De Pinte

Programma:
10u00 Welkom door de voorzitter

10u15 Voorstelling “België in zijn blootje” 
              door cabaretier Karel Declercq. 

Hij  legt de ziel van dit land bloot. 
Hij houdt van België en van zijn leiders. 
De toeschouwer mag zich verwachten Wanneer weten we op dit moment al...
aan spitse komedie over de voorbije naar waar is nog een verrassing... 
twaalf maanden met natuurlijk België, maar het wordt wel weer de moeite waard...
Vlaanderen in de hoofdrol daar zijn we zeker van ....

12u00 Middagmaal 
            * Aperitief
            * Kalkoenfilet met groenten en kroketten
            * 2 taartjes met koffie
            * Water en wijn op tafel 
in de namiddag bestaat er de mogelijkheid om vrij te 
wandelen met wandelkaart in Parkbos. 

Deelnameprijs 35 euro

Inschrijven voor 15 maart 2019
Maria Steegmans 
T 03 770 63 43 

Betaling op rekening BE78 7390 1531 5186 
van Gezinsbond GOSA Waasland


