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tips voor je
bondswerking

1. Project
“In de ban van geluk”

Grasduinen in geluk

Deze afdelingsactiviteit, kaderend
in het 2de projectjaar “ In de ban
van geluk”, verdiept zich in “geluksbrengers, talismannen en amuletten”
Hoe doen we dit?
Een “grasduinkoffer” is speciaal
hiervoor uitgewerkt en elk gewest zal
vanaf januari 2009 over zo een koffer
beschikken. Deze koffer kan gratis
ontleend worden door de afdelingen.
In deze koffer vind je alvast
geluksbrengers, amuletten en
talismannen met een korte duiding
en geschiedenis. Maar deze kofferinhoud kan ook groeien! Iedere
afdeling kan zo een bijdrage
leveren zodat elke koffer
uitgebreid wordt met misschien
een heel typische geluksbrenger
uit jullie streek.

Wanneer iedere afdeling meewerkt,
kan er een tentoonstelling gepland
worden op ons afsluitmoment van dit
3-jarig project in het voorjaar 2010:
onze interactieve “geluksgezinsdag”
in Gent
Het museum Huis van Alijn is
alvast geïnteresseerd en werkt
mee!
Wil je dit thema brengen aan de hand
van een voordracht dan kan dit ook.
Op de sprokkelmarkten op 14 en
30/11 verneem je meer.
Tevens wordt ook een typische
kinderactiviteit uitgewerkt rond
geluksbrengers.
Alle info en adressen (voordrachten)
zullen terug te vinden zijn in de
“grasduinkoffer”!

Jeroen en Maarten Michels begonnen in
1989 op hun vijftiende te experimenteren met het brouwen van drankjes in
de bijgebouwen van het huis van hun
grootmoeder.

2. Bedrijfsbezoek aan
Eco Print Center

5. De Verbeke
Foundation

In een filmpje krijg je een intieme kijk op
de ontstaansgeschiedenis, het productieproces en de passie van RoomeR. Tijdens
de anekdotische rondleiding in de productieruimtes word je door de Gentse broers
ingewijd in de magie van de vlier.
“Eco Print Center” heet de hypermoderne
drukkerij in Lokeren waar het Laatste
Nieuws sedert 22/01/08 gedrukt wordt.
In deze geheimzinnige kathedraal van
glas en licht schuilt hoge spitstechnologie. Een kijkje nemen in die nieuwe
drukkerij waar de krant van de pers loopt,
is mogelijk.
Kom met je afdeling een kijkje achter de
schermen nemen en beleef gegarandeerd
een interessante en indrukwekkende dag.
Muriel Wielemans
02-454 22 11
Eco Print Center
Brandstraat 60,
9160 Lokeren
www.hln.be/drukkerij,
kijk naar “Bezoek het Laatste Nieuws”.
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Tot slot kan je uiteraard rijkelijk genieten
van frisse RoomeR en een knabbel.
Organiseer je graag deze activiteit,
contacteer Jeroen Michels
tel. 0497-714048
contact@roomer.be
Krevelstraat 3, 9000 Gent
www.roomer.be
Bondsprijs : 5,5 euro per persoon
(max. 25 personen)

ii

4. De kunst van
het koffiezetten

3. Bedrijfsbezoek aan
RoomeR

RoomeR is meer dan een gerucht… een
Gents vlierbloesemaperitief en het resultaat van massa’s vlierbloemen, ontelbare
handen en toegewijde zintuigen.
Het bevat 14,9 % volume alcohol en
geurt naar lente en levenslust ! Het
drankje is volledig natuurlijk en artisanaal. Het is het lekkerst ijskoud geschud
met twee ijsblokjes. Heerlijk als aperitief,
origineel als cocktail of bij het dessert.
Het is exclusief verpakt in bolle flesjes
met sierlijk zwevende bloemetjes.

De wondere wereld van de koffie ontdekken. Detlev Battiau is Belgisch kampioen
Barista en heeft ons land al enkele malen
vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap Barista. Een Barista is een
expert in het maken en schenken van
koffie. Detlev komt jullie inwijden in de
oorsprong, herkomst, verschillende soorten en smaken van koffie en jullie tonen
hoe een ideale cappuccino en espresso
maken. Hij kan ook voor jullie de koffiecocktail maken waarmee hij deelnam aan
wereldkampioenschap Barista in Tokio.
Deze workshop gaat best door in een
gelegenheid (restaurant, brasserie) waar
er espresso-machine(n) ter beschikking
staat(n). Bij telefonisch contact best alle
praktische zaken goed bespreken.
Detlev Battiau
Stuivenbergstraat 36, 8870 Izegem
0498-267194
info@baristaservice.be
Prijs : 10 euro/persoon
www.baristaservice.be
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De Verbeke Foundation in Stekene is een
private kunstsite van de kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke-Lens.
Moderne en hedendaagse kunst wordt
zowel binnen als buiten tentoongesteld.
Op het museumdomein van meer dan
12 hectare vinden we een bosgebied,
een vijver, grote serres waar bomen en
sierplanten gekweekt worden en twee
omvangrijke expositieruimtes
(samen 20.000m2).
Naast de permanente collectie met het
complete Cosmopolitan Chicken Project
van Koen Van Mechelen, de groeiwerken
met levende bomen en planten van o.a.
Reinier Logendijk en de installaties van
o.a. Jan Fabre , worden jaarlijks 2
tentoonstellingen georganiseerd.
De Verbeke Foundation is een verrassende
site waar moderne kunst je niet onbewogen laat.
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Verbeke Foundation,
Westakker, 9190 Kemzeke,
Tel: 03-789 22 07
www.verbekefoundation.com
Toegankelijk van donderdag
t.e.m. zondag van 11 tot 18 uur.
Inkom:
volwassenen 8 euro,
60 plussers 7 euro.
Studenten, personen met een
handicap en groepen (min 15
personen) 6 euro.
Min 16 jarige gratis
(onder begeleiding van een ouder)
Gids mogelijk op aanvraag:
50 euro.

Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen verzorgt de infosessie.
Het afdelingsbestuur kiest de
locatie, het tijdstip en nodigt de
leden uit. Het Wit-Gele Kruis zorgt voor
een verpleegkundige met
uitgebreide praktijkervaring over het
thema en professioneel informatiemateriaal.

6. De wereld van
Pierlepein ...

Unieke Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zwaaien hun boerderijpoorten
wagenwijd open voor een origineel boerderijbezoek!
Muisje Pierlepein maakt klein & groot
warm voor alles wat groeit en bloeit op
en rond de boerderij.
Je wordt er ondergedompeld in een heus
landbouwbad met een vleugje natuur,
landschap en creativiteit. Ontdekken en
spelenderwijs leren, zijn de kernwoorden
van dit boerderijbezoek.De ideale omgeving voor een dagje vol dierenplezier voor
het ganse gezin. Met de geur van hooi in
onze neuzen geven we de
kippen eten, verzorgen en knuffelen we
de konijnen, melken we de koeien en
helpen we de boer in de stal,...
Tot binnenkort met je gezinsbondsafdeling op de boerderij?!
Hilde Desutter,
Brielstraat 71,
9860 Oosterzele
Tel. 09-362 77 19
desutter.hilde@skynet.be
www.beleefdeboerderij.be:
is een overzicht van alle
mogelijkheden.
www.beleefthetplatteland.be:
is meer naar het landschap.
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7. Diabetes,
ziekte van
de toekomst?!
Diabetes is een vaak voorkomend probleem bij ouderen. We gaan dieper in op
wat diabetes precies is, wat de rol van
gezonde voeding is en wat de aandachtspunten zijn voor oudere mensen. Ook de
combinatie ziek zijn en diabetes komt
aan bod.

Hoe aanvragen?
1) U vraagt een antwoordblad 		
aan bij het Wit-Gele Kruis
Oost-Vlaanderen,
dienst communicatie,
Jubileumlaan 111, 9000 Gent. 		
Tel. 09-235 85 48
2) U vult de gegevens in en
verstuurt het antwoordblad
per mail naar
communicatie@wgkovl.be.
3) Op www.wgkovl.be kan u online
de aanvraag verzenden.
Klik op “patiënten”,
dan op “over ons” en
“Gratis infosessies”.
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Belangrijk is dat u bij uw aanvraag een
reservetijdstip (geen dinsdagnamiddag) voorstelt.

8. Ecosmos
verovert je lunch!

Ben je het beu om elke dag kaas of
salami tussen je boterhammen te eten?
Gedaan ermee! Vanaf nu is er de ecosmos.
De ecosmos is een biologisch broodje vol
met seizoensgebonden groenteverzinsels.
Vanaf nu wordt elke broodmaaltijd een
smaakexplosie in de mond.
De vorming ‘ecosmos’ biedt je de kennis
en de kunde om verrassende combinaties van seizoensgebonden groenten,
peulvruchten, noten, enz. te creëren. In
2,5 uur leer je meer over de milieu-impact van voeding en ook over de manier
waarop jij deze impact kunt beïnvloeden.
Proef je eigen creatie en word betoverd
door verrassende, lekkere en gezonde
combinaties. Een Velt-lesgever begeleidt
deze vorming en zorgt ervoor dat ze een
smakelijke herinnering blijft!

Materiaal: beamer, mogelijkheid tot wassen van groenten, schalen en kommen,
snijplanken en messen.
Best ook even vooraf de lesgever contacteren!
Duur: 2,5 uur
Prijs:
1. indien Gezinsbond zelf organiseert:
125 euro, 0,25 euro per km
en ingrediënten
2. indien ism Velt: 100 euro,
0,25 euro per km en ingrediënten
Voor de ingrediënten:
voor 20 personen,
4 verschillende ecosmosjes
te proeven: richtprijs is
3,5- euro per persoon.
Inge Vanderelst, p/a Velt,
Uitbreidingstraat 392c,
2600 Berchem.
Tel. 03-287 74 75
inge.vanderelst@velt. be
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9.	Ken je kernkwaliteiten
en speel met je energie
Kernkwaliteiten kleuren de mens!
Het is je specifieke sterkte waarbij mensen
aan jou denken. Wat is jouw kernkwaliteit en
hoe zet je die in als vrouw/man, als ouder, als
vriendin/vriend, als collega of als leidinggevende? Welke bijzondere kernkwaliteit maakt
jou zo sterk? Wie zijn kernkwaliteiten kent,
kan zich ook bewust worden van de ‘valkuil’
en de ‘allergie’ die een sterkte met zich meebrengen.

Wat we daarmee gaan doen? Het antwoord op
deze vraag wordt ons gegeven door Veerle
Herst, zaakvoerder van HR – projectburo
‘Arteria’. Het wordt een boeiende, interactieve
avond waarop we ons ‘kernkwadrant’ gaan
uitwisselen om vervolgens als ‘sterke vrouw/
man’ met onze kernkwaliteiten en valkuilen er
terug tegenaan te gaan.

Veerle Herst
Rabotstraat 86 - 9940 Evergem
0496-26 61 83
veerle.herst@arteria.be
Prijs: 100 euro + vervoerkosten
www.arteria.be
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Via drie wandelparcours maak je kennis
met muzikale beroemdheden, de bruisende jazzscene, mooie concertzalen,
leuke muziekwinkels…

10.	Kinderen met
leerproblemen

Het letterwoord STICORDI is een kapstok
voor schoolteams om tips uit te denken
waarmee men een normaalbegaafd kind
met een leerprobleem of leerstoornis in
de klas kan helpen.
Op dit ogenblik zijn sommige schoolteams hiermee reeds aan de slag en circuleren er ook tal van STICORDI - lijsten.
Ouders kunnen eveneens deze kapstok
gebruiken om ook thuis wat meer bewust
en concreet hun kind bij te staan.
Zij geven achtergrondinformatie en veel
concrete tips over het werken met STICORDI-maatregelen.
Doelgroep: ouders, grootouders,
leerkrachten, begeleiders, ClS-medewerkers ... allen die begaan zijn met het lot
van normaal begaafde kinderen met een
specifiek leerprobleem of leerstoornis.
Sprankel
afdeling Oost-Vlaanderen,
Berkenlaan 16A, 9840 De Pinte
Tel.: 09-282 70 33
oost-vlaanderen@sprankel.be.
www.sprankel.be
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Duur: avondvullend (2,5u)
Kosten: 100 euro + kilometervergoeding à 0,25 euro per kilometer.
Materiaal: projectiescherm en elektriciteit (we brengen zelf een beamer
mee).
Tafel voor documentatie.

11. Muzikaal Brussel

Wandeling 1
In de voorhoede van de muziek
Deze centrumwandeling in de benedenstad leidt je van prachtige orgels naar de
plaatsen waar de Brusselse muziekscene
huist en bruist.
Maak een duik in de tijd van de Brabançonne, musicerende begijntjes en het
19e-eeuwse uitgangsleven op het De
Brouckèreplein, rust even uit bij prachtige orthodoxe gezangen of dompel je
onder in de hedendaagse avant-garde van
de muziek.
Wandeling 2
Muzikale beroemdheden vroeger en nu
Jacques Brel is een geboren en getogen Brusselaar, dat weet iedereen, maar
wie wist dat de kleine Mozart een tijdje
aan het hof van Karel van Lotharingen
verbleef?
Rond de muziektempel Ancienne Belgique
bots je op toonaangevende muziekwinkels
en de ateliers van internationaal gerenommeerde instrumentenbouwers.
Ook het Koninklijk Conservatorium bracht
en brengt een pak bekende namen voort.
Wandeling 3
De internationale uitstraling
van Elsene
Elsene is een van de muzikaalste gemeenten van Brussel. Het multiculturele
karakter vindt zijn weerslag in talrijke
organisaties die zich bezighouden met
wereldmuziek, van Gallicië over Roemenië
tot Brazilië.
Ook de veelgevraagde Brusselse
gospelkoren dragen hun steentje bij.
Ontdek daarnaast de levendige jazzscene
in onze hoofdstad, de grandeur van
het voormalige radiogebouw Flagey en
het prachtige kerkhof van Elsene, waar
de beroemde violist Eugène Ysaÿe ligt
begraven.

Het boekje Brussel Xl in noten, 6 euro
bestellen via tel.0800-13.700
of info@opbrussel.be,
Muntplein,Prinsenstraat 8, Brussel,
tel. 02-227.18.18
Gids voor deze specifieke wandeling
kan worden vastgelegd via
tel. 0496-664468.
www.brusselxl.be
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12.	Nationale
educatieve
programma’s 2009

Nieuwe thema’s
consumentenwerking
l
‘Later wil ik ook nog horen’,
alles over gehoor en geluid.
l
‘Aha, zo hoort het!’, etiquette en
omgangsvormen in de 21e eeuw.
l
‘Wachthapjes’, of wat kan ik
serveren bij het aperitief?
l
‘Zuivelproducten en –drankjes’, 		
warenvergelijking.
Nieuwe opvoedkundige thema’s
Vormingsavonden met actieve inbreng van
de deelnemers, max. 30 personen.
l
Signalen opvangen van jonge
kinderen
l
Praten over druggebruik
l
Grootouders, de kunst om er te zijn
Boeiende vormingsactiviteiten
voor grote groepen
Met het gewest, de fusie of een grote afdeling (min. 30 pers.)
Je kan samenwerken met andere
afdelingen, scholen, verenigingen,
een cultureel centrum, de opvoedingswinkel, …
Tussenkomst Gezinsbond: 75 euro van het
honorarium + verplaatsingskosten.
• Luister nu eens naar mij!
Hoe gevoelens bij kinderen
en jongeren begrijpen?
door Lut Celie, psychotherapeute en
auteur van de boeken ‘Het kleine sterven’ en ‘Luister nu eens naar mij’,
i.s.m. VCOK
De organisator zelf betaalt 150 euro,
vraag voor deze activiteit vooraf naar
mogelijke data bij de dienst SCW.
• Mijn ouders wonen apart, en ik?
Als kind wisselend wonen in twee
gezinnen.
Bemiddelaars in familiezaken zullen
deze voordracht begeleiden.
De organisator betaalt 75 euro
aan het centrum.

• Kinderen veilig online.
Hoe ze begeleiden bij het chatten,
mailen en surfen?
Activiteit i.s.m. Child Focus
(Zie ook
www.gezinsbond.be/veiligonline)
De organisator betaalt 75 euro
aan het centrum
• Omgaan met ziekte in het gezin
Thema gebracht aan de hand van
verhalen van gezinnen door
Prof. Manu Keirse.
De organisator betaalt 75 euro
aan het centrum.
Thematische vormingsavonden
Meerdere avonden waar ouders van
jonge kinderen of ouders van tieners van
gedachten wisselen over één centraal
thema.
• ‘Mijn kind, schoon kind’
Drie bijeenkomsten over graag zien en
toch niet ‘te veel’ te verwennen.
• Grenzen geven veiligheid
Drie bijeenkomsten over regels en
grenzen in de opvoeding die het best
meegroeien met jouw kind.

13. Een poëtische
verkenning van de
historische binnenstad
van Gent

Wil je met de afdeling meer ontdekken
over die ene versregel op een verweerde
muur of over die felgekleurde panelen
met een gedicht in die mooie binnentuin,… dan kan je bij het Poëziecentrum
een gids boeken. Er valt immers heel wat
te vertellen tijdens de Poëzieroute!
De gemiddelde duur van een gegidste
wandeling is 2 uur inclusief een korte
kennismaking met het Poëziecentrum.
Op verzoek kan de duur van de wandeling
aangepast worden. Het Poëziecentrum
vormt het start- en eindpunt. Ook hier
zijn op eenvoudig verzoek aanpassingen
mogelijk.
De Poëzieroute kan je ook combineren
met een activiteit in het Poëziecentrum.
Er zijn verschillende mogelijkheden.
l

l
l
l

• Samen bouwen aan zelfvertrouwen
Twee bijeenkomsten waarbij je
ontdekt hoe je een steentje kan
bijdragen om het zelfvertrouwen
van je kind te doen groeien.
Voor meer informatie over de programma’s of voor een gespreksleider kan je
steeds terecht bij de dienst sociaalcultureel werk:
- voor de gezinseducatieve thema’s:
02-507 89 44,
fax 02-507 89 49
of scw@gezinsbond.be
- voor de consumententhema’s:
02-507 88 99 of consumenten-		
werking@gezinsbond.be
Opgelet! Wil je een activiteit met een
gespreksleider organiseren, geef dit dan
door voor de 20e van de maand vooraf!
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Bezoek aan het Poëziecentrum in
het historische gebouw
‘Het Toreken’. (1/2 u of 1 u)
Poëzieworkshop of lezing over poëzie.
Een ontmoeting met een dichter.
Film op zolder met kopje koffie. 		
(documentaires, kortfilms,… uit de
collectie van het Poëziecentrum.)
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Kostprijs per groep
(max. 20 pers.): e 100.
Een gegidste poëzieroute kan
voor elk moment op elke dag
aangevraagd worden. Aanvragen dienen ons minstens vier weken voor de
aangevraagde datum te bereiken. Het
is aangeraden een reservedatum mee
te delen. Voor informatie en reservatie:
www.poeziecentrum.be - 09-225 22 25
sieglinde.vanhaezebrouck@poeziecentrum.be

Izen en de Gezinsbond slaan de handen
in elkaar en brengen je dichter bij de
zon…
Over de energieprijzen horen we maar één
ding: “ze stijgen weer!”.
De prijzen worden beïnvloed vanuit alle
hoeken van de wereld. Nationale en Europese wetgevingen, politieke situaties en
economische wetten bepalen de complexe
(en hoge) prijsopbouw. Toch kunnen we
zelf de touwtjes in handen nemen.
Onze woning kan beter geïsoleerd worden, het autogebruik kan je minderen, we
worden aangespoord om minder elektriciteit te gebruiken, enz…
Ook herbruikbare (milieuvriendelijke)
energiebronnen zijn nu meer toegankelijk: zonne-energie, warmte uit de aarde
en windkracht kunnen we aanwenden.
Maar hoe zit dat nu allemaal?
Tijdens deze infoavond wordt U op professionele wijze via een powerpoint-presentatie verteld wat u over hernieuwbare
energie moet weten.
Volgende items komen aan bod:
- werking van zonthermische systemen
- zonneboiler (sanitair warm water)
- fotovoltaïsche panelen,
om elektriciteit op te wekken
Bovendien krijgt U een woordje uitleg
over de bestaande subsidiesystemen in
Vlaanderen en over de kortingen voor de
leden op de Gezinsspaarkaart op producten van Izen.
Pieter Callebaut
Hoeksken, 56 - 2275 Lille
Tel. 0473-32 24 15
Fax 014-55 83 17
p.callebaut@izen.be
Voor min. 25 personen.
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15. Schoonmaak in het bos

14. Schakel over
op de zon ...
Waarom niet een stukje zomer benutten
om iets terug te doen voor Moeder Natuur? Een handje helpen bij het onderhoud of opruimactie van een natuurreservaat. Je staat ervan versteld hoeveel
je bijleert…Zoek in je omgeving of wat
verderaf.

www.natuurpunt.be
educatie@natuurpunt.be
Graatakker 11, 2300 Turnhout
Tel. 014-47 29 50
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16.	Vier smaakvolle
wandelingen in Brugge

Het Terracottaleger van Xi’an. Schatten
van de eerste keizers van China
(1 oktober 2008 – 31 maart 2009)
Maaseik, Minderbroederskerk
Een primeur voor Maaseik en Vlaanderen:
de originele, wereldberoemde soldaten en
andere bijzondere kostbare grafvondsten
uit de Qin- en West-Han-dynastie.
De musea in Maaseik organiseren een
spectaculaire tentoonstelling over het
wereldberoemde terracottaleger dat is
gevonden nabij de Chinese plaats Xi’an.

Voor kinderen en jongeren is er Brugge
zoet verkennen; een speelse, leerrijke,
interactieve wandeling door de binnenstad. De kinderen leiden ons door de
stad aan de hand van opdrachten en als
beloning proeven ze onderweg verschillende lekkernijen. De moeilijkheidsgraad
van de opdrachten wordt aangepast aan
de leeftijd. Duur 1,5 uur, prijs: 7,5 euro
per kind (gids, 3 proevertjes)
Curieuzeneuzen in verborgen tuinen is
een groene wandeling in de Brugse binnenstad. We ontdekken fraaie stadstuinen
achter gesloten deuren en er worden
boeiende verhalen verteld over de huizen
en hun bewoners. Koffiestop met taart
voorzien. Deze wandeling kan te voet (2
uur) of met de fiets (3 uur) 15 euro per
persoon te voet, 25 euro per persoon
met de fiets (gids toegangsticket tuinen,
koffie en taart en indien per fiets de huur
van de fiets)
Tijdens de wandeling Brugge die soete
gaan we op zoek naar de getuigen van
het zoet verleden van de stad. We horen
verhalen over spekkendraaiers en chocolade pioniers. Onderweg word je verwend
met proevertjes en een geestrijk drankje.
Duur 2 of 3 uur; prijs: 10 of 18 euro
Wil je naast wandelen ook nog eens goed
uit eten gaan, dan kies je voor Brugge
in 3 gangen; hier kuier je met onze gids
tussen 3 gerechten in 3 restaurants langs
de mooiste kantjes van de stad,
luisterend naar sappige verhalen.
Duur 4 uur, prijs: 55, 65 of 75 euro (gids,
voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en
bijpassende drank)
Info: www.Q-rius.be
info@q-rius.be
Tel: 078-150.149

17. Tentoonstellingen
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De volkeren van de Omo-vallei.
Culturen in beweging
(6 november 2008 – 31 augustus
2009)
Tervuren,
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
De Omo-vallei in het zuidwesten van
Ethiopië is een van de meest afgelegen
streken in Afrika. Het is een culturele
smeltkroes van een tiental herdersvolkeren die overleven in een moeilijke
omgeving. De vallei kreeg een plaats op
de werelderfgoedlijst van Unesco. Deze
tentoonstelling biedt een originele kijk
op de volkeren van de Omo-vallei en hun
relatie met het milieu.
www.africamuseum.be

Kantlijnen
(14 november 2008 – 1 maart 2009)
Brugge, diverse binnen- en buitenlocaties
www.museamaaseik.be
X-tremes
(15 oktober 2008 – 30 augustus 2009)
Brussel,
Museum voor Natuurwetenschappen
Met de tijdelijke tentoonstelling X-tremes
neemt het Museum voor Natuurwetenschappen zijn bezoekers mee naar de
meest extreme plekken op onze planeet.
De tentoonstelling ademt een sfeer van
interactiviteit en beleving. Door pakkende filmbeelden en geluiden waan je je
in leefomgevingen waar overleven tot een
ware kunst is verheven.

Brugge en kant zijn al honderden jaren
met elkaar verbonden. Toeristen kopen
steevast een kantwerkje bij een bezoek
aan Brugge. De Brugse musea bezitten
de waardevolle kantcollectie van barones
Liedts en nog heel wat andere kunstwerken en objecten die verband houden met
kant.

www.naturalsciences.be
Vlaamse wandtapijten
voor de Bourgondische hertogen,
keizer Karel V en koning Filips II
(21 november 2008 - 29 maart 2009)
Gent, Kunsthal Sint-Pietersabdij
Het Vlaamse wandtapijt uit de 15de en
16de eeuw is een parel uit ons nationale
erfgoed. Grote Vlaamse weefcentra als
Brussel, Oudenaarde, Mechelen, Brugge
of Doornik voerden met ongeëvenaarde
technische verfijning de prachtigste
weefmodellen of ‘kartons’ uit, vaak van de
hand van beroemde kunstschilders.
www.gent.be/spa

www.museabrugge.be
Super! stories.
2de triënnale voor beeldende kunst,
mode en design
(7 februari – 11 mei 2009)
Hasselt
Super! stories wil een breed publiek wakker maken voor beeldende kunst, mode en
design. De driedisciplines worden apart
en in relatie tot elkaar bekeken. In deze
editie staat het verhaal centraal.
www.superstories.be

Galerij van de Evolutie
(Vanaf 12 februari 2009)
Brussel,
Museum voor Natuurwetenschappen
Anderhalf jaar na de heropening van de
prachtige Dinogalerij opent het Museum
voor
Natuurwetenschappen op de tweehonderdste verjaardag van Charles Darwin de
‘Galerij van de Evolutie’.
Evolutie is een hoofdthema in de natuurwetenschappen. De evolutietheorie
verklaart heel uiteenlopende dingen die
we in de natuur waarnemen en waartussen geen verband lijkt te bestaan.
De tentoonstelling neemt je mee op een
chaotisch en onwaarschijnlijk avontuur
waarin toeval, kans en duur ontelbare
ervaringen bezorgen aan onze levende
wereld.
www.natuurwetenschappen.be

Ambiorix: Koning der Eburonen
(oktober 2009 – april 2010)
Tongeren, Gallo-Romeins Museum
‘Ambiorix: Koning der Eburonen’ neemt
je mee op een zoektocht naar de wortels
van de Keltische cultuur en de oorsprong
van de stam der Eburonen.
www.galloromeinsmuseum.be

Erfgoeddag - 26 april 2009
Verschillende locaties in Vlaanderen
Uit vriendschap!? handelt over alle
vormen van vriendschappelijkheid,
camaraderie en ‘voortgezette’ of
‘afgeleide’ vormen als liefde, toewijding,
coalities en allianties. Wat maakt een
vriend tot een echte vriend, vroeger en
nu? Bloed- of logebroeders, gezworen
vijanden, rituelen, getuigenissen uit verre
verledens... Uit Vriendschap!? roept op
om alle vormen van warme gevoelens die
ooit tussen mensen hebben bestaan in de
kijker te plaatsen.

19. Websites met veel
ideeën voor activiteiten,
uitstappen, workshops

18. Zelfvertrouwen
bij kinderen.
Hoe kun je het
aanmoedigen?

Een gezonde dosis zelfvertrouwen is
noodzakelijk om (nieuwe) dingen te leren. Zelfvertrouwen is op zich ook al een
leerproces dat start vanaf de geboorte en
gaandeweg wordt opgebouwd. Iedere dag
leren (kleine) kinderen nieuwe dingen en
worden grenzen verlegd. Of net niet…
‘Ik kan dat niet’ is soms écht waar. Een
teveel aan dit soort ervaringen kan een
grote domper zetten op de ontwikkeling
van het zelfvertrouwen. Dit kan dan weer
leiden tot andere problemen zoals een
negatief zelfbeeld, leermoeilijkheden of
gedragsproblemen. Hoe kunnen we als
ouder (of andere zorgdrager) een positieve rol spelen in de ontwikkeling van
zelfvertrouwen bij kinderen?
Begeleiding: Rosina Bonnaerens, lerares, geeft al jaren vorming over allerlei
thema’s.

www.cultuurweb.be
www.50-plussers.be
www.seniorennet.be
www.senoirenweb.be
www.belgiumcuriosities.be
www.beleefdeboerderij.be
www.beleefhetplatteland.be
www.fine-arts-museum.be
www.gent.be/spa
www.africamuseum.be
www.kmkg.be
www.bozar.be
www.kmska.be
www.wiels.be
www.antwerpen.be/musea
www.smak.be
www.diamantmuseum.be
www.infandersfields.be
www.museumplantinmoretus.be
www.sterckshof.be
www.museabrugge.be

Voor meer info:
Sabine Willaert, stafmedewerker
sabine.willaert@sig-net.be
rechtstreeks tel. 09 218 83 42
bereikbaar op maandagnamiddag
(13.30u tot 17u),
dinsdag (8.30u tot 15.30u),
donderdag (8.30u tot 15.30u) en
vrijdagvoormiddag (8.30u tot 11.30u)
Sig: Kerkham 1 b2,
9070 Destelbergen
tel. 09 238 31 25
fax 09 238 31 40
www.sig-net.be

i

Dit katern kwam tot stand m.m.v.
Gracienne De Bruyn,
Frank De Groote,
Elke Delaey,
Erna De Smit,
Georgette D’hondt,
Beatrijs Dierick,
Hilde Mertens,
Aureel Van den Brande
en Mady Vion.
Vormgeving: Aureel Van den Brande
Coördinatie: Mady Vion
Website:
www.gezinsbond-ovl.be

www.erfgoeddag.be

“Sprokkel”

je activiteiten voor het
komende werkjaar bijeen

We nodigen je uit om te sprokkelen op onze fijnproevermarkt met boeiende afdelingsactiviteiten,
een selectie uit het nieuwe katern, het nationale
aanbod van sociaal-cultureel werk, activiteiten
van andere vzw’s van de Gezinsbond en hier en
daar een culinair proevertje. Je maakt kennis met
gespreksleiders en organisaties en kunt deze ter
plekke boeken,vergeet dus je afdelingsagenda niet.
Je kunt ook zelf iets betekenen voor bestuursleden van andere afdelingen. Als je even terugblikt op een activiteit van je eigen afdeling en de
organisatie ervan, kun je deze ervaring delen met
de andere bestuursleden tijdens de “Carroussel”.

LEGENDE
> Activiteiten geschikt om op

afdelingsniveau te organiseren.

> Initiatieven die best realiseerbaar zijn

op regionaal vlak of in samenwerking
met meerdere afdelingen of verenigingen.

> Tussenkomst sprekersvergoeding.

Deze tussenkomst gebeurt niet
automatisch! Je moet deze aanvragen bij de dienst
SCW Brussel vóór de 20ste van de maand die
voorafgaat aan de activiteit waarvoor een
sprekersvergoeding wordt gevraagd.

Driemaandelijks tijdschrift:
augustus - september - oktober
Postkantoor van afgifte : 9830 Sint-Martens-Latem
Erkenning: P303252

Verantw. uitgever:
Aureel Van den Brande
Langs de spoorweg 50
9831 Sint-Martens-Latem
p/a GEZINSBOND SCW OOST-VLAANDEREN
Limburgstraat 88
9000 Gent

Bij onjuist adres gaarne bericht

Het provinciaal secretariaat SCW
is open op:
dinsdag van 9 tot 15.30u,
woensdag van 9 tot 12.30u,
donderdag van 9 tot 17.00u
vrijdag van 9 tot 15 uur
Limburgstraat 88, 9000 Gent
Tel.: 09-225 26 95
mady.vion@gezinsbond-ovl.be
voorzitter.scw@gezinsbond-ovl.be

Spreek af met jullie afdelingsbestuur en kom
met een aantal bestuursleden per afdeling. Inschrijven is niet verplicht maar we stellen het wel
op prijs (handig voor het voorzien van spijs en
drank). Dit kan door een mailtje secretariaat.scw@
gezinsbond-ovl.be of telefoon naar je educatieve
medewerker. De toegang voor “sprokkels” is gratis.
Tweemaal sprokkels? Ja, je kunt dus kiezen op
basis van plaats of tijdstip:
14 november 2008 om 19u30
Cultureel Centrum De Brug,
Assenedesteenweg 119, 9060 Zelzate
30 november 2008 om 10u00
Gemeenschapscentrum ’t Groenendal,
Brandegems Ham 5, 9820 Merelbeke
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