
Januari – Juli 2020   

Er staat al één en ander op de planning in 2020: een 
schrikkeldag, eenEK-voetbal, het songfestival bij onze 
noorderburen...

Maar het is ook een jaar waarin we met Gezinsbond Stekene 
een aantal data met stip in onze kalender hebben 
aangeduid.

Lees onze nieuwsbrief eens rustig door.  Noteer de data nu 
al in het rood en in het groot in je agenda.  Schrijf je in voor 
de activiteiten die je graag wil doen.   Onze vrijwilligers 
zullen je warm en met open armen ontvangen... 

Want JIJ moet er bij zijn ! 



We vergaderen in Bistro Bon Bini, Kerkstraat 53b, Stekene 
om 20u telkens op maandag.... 20 januari, 20 april, 8 juni 
Wil je graag eens langskomen om te zien, te horen hoe alles in zijn werk gaat...
van harte welkom...

          
Wij zoeken medewerkers voor onze werkgroep 'jonge gezinnen' om, samen met ons 
leuke, toffe grappige activiteiten te organiseren die vooral op gezinnen met kinderen 
gericht zijn?  Om onze werking te laten groeien en bloeien ?  Of om een 
handje toe te steken op één of meerdere van onze activiteiten?  En dit op 
een gezellige en ontspannen manier... 

Laat ons iets weten via jongegezinnen.stekene@gmail.com
we komen je graag informeren.

Jammergenoeg kunnen wij –wegens gebrek aan vrijwilligers– geen 
tweedehandsbeurzen meer organiseren... Wil je toch graag eens 

deelnemen of eens langs gaan op een tweedehandsbeurs, dan kan 
je alle  tweedehandsbeurzen terug vinden op 
https://gezinsbond.be/tweedehandsbeurzen   

Wil je je graag inzetten om op Stekene ook weer  een tweedehandsbeurs op poten te zetten... 
laat het ons weten... we willen je graag helpen en ondersteunen ...  

• Workshop “muziek maken met baby's”
• SchaapjesWolkjesWit – Workshop over slaaprituelen
• Knuffelturnen in het najaar
• Wandeling  
•

       Een vraag?  Een bedenking? 
   Een suggestie?  Contacteer ons !
jongegezinnen.stekene@gmail.com

Gezinsbond Stekene
 Informatief

 Bestuursvergaderingen

 Wij zoeken jou... 

 Hier denken we nog over na...

 Tweedehandsbeurzen
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Intergewestelijke kaderdag
 10 maart 2020 om 14u30
   in 't Park te St Gillis Waas

“Gerards Dagboek”, een prikkelend
verhaal van een briljant wetenschapper,
cartograaf, instrumentenmaker, wiskundige
en nog veel meer door Marcelle Piessens,
gevolgd door een broodmaaltijd. 
Prijs: 12 euro
Info en inschrijven voor 3 maart bij Ludwine Rutsaert – T 03 779 91 02 

Intergewestelijke prijskaarting
      12 maart 2020 om 14u 
Parochiehuis, Hof van Belsele 4, Belsele

Iedereen prijs... inleg 1,50 euro
Info Ludwine Rutsaert – T03 779 91 02
        Ludwine.rutsaert@telenet.be

Gezellige namiddag met koffiekoeken
         11 maart 2020 om 14u
OC De Statie, Spoorwegwegel1, Stekene

Louis van Dievel brengt de jonge rebelse
en populaire onderpastoor Gilbert Verhaeghen, 
die voorstander was van vernieuwing binnen de
kerk en teruggefloten werd door de bisschop, 
terug tot leven. 
Een gezellige namiddag met koffie/ thee en 
2 koffiekoeken voor alle aanwezigen.

Prijs leden 6 euro – niet leden 8 euro
Info en inschrijven voor 6 maart bij Ludwine Rutsaert – T 03 779 91 02 - 
                                                          Ludwine.rutsaert@telenet.be

Gezinsbond 
 Grootouders en seniorenactie 



Provinciale lente ontmoeting 
               5 april 2020  
Domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte

Met optreden van Wim Claeys die ons hart 
verwarmt met Gentse liedjes.  Meer 
informatie is nog niet beschikbaar ... 
maar volgt zeker. 

     Info Ludwine Rutsaert – T03 779 91 02
    Ludwine.rutsaert@telenet.be

           Gewestelijke Voorjaarsreis 
met bezoek aan Rubens-stokerij in Wichelen 
                 3 juni 2020 

We krijgen een rondleiding in de stokerij, 
we kunnen de Heirmanklok in al haar glorie 
bewonderen en proevertjes zullen er ook wel zijn.  

Meer informatie is nog niet beschikbaar...
maar volgt zeker ! 

Het wordt echt wel de moeite waard !

     Info Ludwine Rutsaert – T03 779 91 02
    Ludwine.rutsaert@telenet.be
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Ons Gezins(bond) Ontbijt... Een ontbijt om niet te missen!!
     24 mei 2020 tussen 8u en 10u 

VBS Toermalijn, Kerkstraat 12, Stekene 

Een ontbijt sterkt je voor de rest van de dag. 
Een gezellig ontbijt met heel het 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, charcuterie, kaas, eitjes, 

spek,... koffie, thee, fruitsap, yoghourt, fruit...
met of zonder bubbels... 

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,..  

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 15 mei 2020 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.

Afdeling Stekene 



Workshop 
«Help! Er zit een draakje in mijn kind». 

     5 februari om 19u30
 OC De Statie, Spoorwegwegel 1, Stekene

Deze workshop is voor ieder die alternatieven 
zoekt voor straffen en belonen.  Vooral bij 
kinderen met pit is het een uitdaging grenzen 
te stellen.  Wat schuilt er achter het gedrag, 
wat doet dit met ons als volwassenen en hoe 
gaan we er best mee om?  Inzichten, tips en 
tricks worden aangereikt...Als extra ontdek je 
wat je kind je wil vertellen door het gedrag. 

          Lesgeefster: Erika Van Hooste
    Prijs leden 10 euro – niet leden 15 euro

         Schrijf in via jongegezinnen.stekene@gmail.com
Gezinsbond Stekene BE59 4188  0443 8126
            met vermelding «Draakje»

Planting geboorteboom 2019
     maart 2020 om 14u 
Geboorteboomweide, Park Stekene

Een geboorteboom symboliseert de wens dat 
elk kind kan opgroeien in gezonde, groene wereld.  

Ouders die een geboorte of een adoptie hebben gehad 
in 2019 ontvangen een uitnodiging om de boom 
- met de naam van hun kindje in - te zien planten, 
waarna iedereen kan genieten van het dessertenbuffet 
aangeboden door Gezinsbonden.  
Iedereen is welkom (ouders, grootouders, broertjes, zusjes, meters, peters,...)

Info en inschrijving is noodzakelijk bij team Gezin en Welzijn - 
T 03 790 03 61 - E gezin@stekene.be 

Gezinsbond
Jonge Gezinnen 
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Clics – bouwnamiddag met Chill-Outcafé 
   29 maart 2020 tussen 13u30 en 17u 
   OC De Statie, Spoorwegwegel 1, Stekene

7.000 blokjes in verschillende kleuren om hiermee 
zelf aan de slag gaan.  Laat je fantasie de vrije loop 
om iets geks te maken. Géén fantasie? Géén 
probleem, bouwplannen zijn ook aanwezig. Ook 
(groot)ouders zijn weer welkom, wanneer de kinderen 
zich amuseren, kunnen zij gezellig in ons Chill-Outcafé 
vertoeven, waar een hapje en een drankje worden voorzien.

Prijs bouwende kids (verzekering):
leden 2 euro - 4 euro 
Inschrijven mag maar het is niet noodzakelijk. 

Het is geen activiteit van-tot...  
Iedereen mag komen en gaan wanneer ze zelf willen..  Willen de kinderen een halfuur spelen 
terwijl mama en papa iets drinken... fijn...  Willen ze langer spelen ... tof... Sommige kids 
kunnen zich met clics een hele dag bezighouden, anderen maar kort... en ... daar willen we 
en... hopelijk jullie - ouders - rekening mee houden

            Reeks 5 lesjes “WIEBELEN”  
 2/2–16/2–23/2–1/3-15/3 om 10u  
BS De Molenberg, Kerstraat 153a, Stekene  

Wiebelen is meer dan enkel turnen op en rond 
een wobbelboard, het zijn bewegings- en 
evenwichtsoefeningen ,samenwerkingsspelletjes.. 
op je blote voetjes dus je hoeft geen speciaal 
materiaal voor aan te schaffen.  We voorzien voor 
elk kind een wobbelboard en matje.

Lesgeefster: Sabrina 
max 10 kindjes vergezeld van een ouder
Volledige reeks:  Leden 50€ - Niet Leden 55€ 
Schrijf in via jongegezinnen.stekene@gmail.com
Gezinsbond Stekene BE59 4188  0443 8126 

                 met vermelding:Wiebelen,naam+leeftijd kind 

Gezinsbond
Jonge Gezinnen 
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Maak-het-mee dag !
   22 maart 2020 om 13u30 
CC Leietheater, Brielstraat 8,  Deinze

Alle gezinnen zijn welkom om via allerlei leuke 
gezinsactiviteiten de kindnorm mee te beleven. Want, 
elke dag komen er zaken op je pad die hiermee te maken 
hebben. Gezonde keuzes rond voeding of bewegen, 
kritisch zijn rond reclame of klimaat dat doe je best door 
je te informeren. We willen je alertheid aanscherpen via 

creatieve workshops, voorleessessies (van o.a. Kristel Verbeke) en voorstellingen. 
Uiteraard is er ook kans om je te ontspannen en uit te leven (o.a. in het beweegdorp 
'Familie Fit'). Garantie dat alle leeftijden hun gading vinden! Deelname is gratis. 

       V 

Gezinsbond
Nationale evenementen 

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen

