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tips voor je
bondswerking

1. (K)laveren in Gent

Stip zondag 11 april 2010 aan in je
kalender! De slotmanifestatie van 3 jaar
“In de ban van geluk” wordt een gelukzalig “laveren” in Gent.
We zorgen voor een mooie mix van
activiteiten waarbij “geluk” centraal
staat: begeleide wandelingen, optredens,
verrassende inkijk in musea en
provinciale gebouwen …
Talrijke musea en andere instanties
openen niet alleen hun deuren, maar
hebben bovendien voor ons een speciale
“geluksactiviteit” bedacht!
Klavertje 4 is onze grote gids in de
authentieke kuip van Gent. We brengen
geluk in relatie met “wonen”, “werk”,
“samenleven” en “rijkdom”.
Deze aspecten worden op een speelse
manier uitgewerkt in 4 klaver(blad)lussen.
Deelnemers zullen vooraf over een
programmafolder beschikken opdat men
thuis een selectie kan maken of een
programma à la carte opstellen.

(K)Laveren in Gent legt het accent op
“ontmoetingen met geluk”.
Gent toont zich rebels, gastvrij,
eigenzinnig, speels, kindvriendelijk
en authentiek in zijn geluksbeleving.
Benieuwd? Zeker weten, want het
wordt voor onze (groot)ouders en
(klein)kinderen een gebeuren om niet te
missen!
Programmeer (K)laveren in Gent in jouw
afdeling. Gegarandeerd een succesvolle
ledenactiviteit en 1 punt voor jouw SCWdossier (min. 8 aanwezigen) met een
minimum aan inzet van de bestuursleden.
Voor elke afdeling zijn flyers en
affiches beschikbaar.
www.klavereningent.be
info@klavereningent.be

Je krijgt een rondleiding in de brouwerij
en ziet de brouwzaal, de afvullijn en de
bottelarij. Daarnaast is er ook nog het
brouwerijmuseum en een café anno 1930.

2. Arganolie

5. Bedrijfsbezoek
Elixir d’Anvers

Goed om weten is dat deze brouwerij
ook fair trade bieren brouwt.
Na de rondleiding kan je de lekker Melse
bieren proeven.
Jamila Amadou wijdt ons in in de
geheimen van Arganolie. Deze olie wordt
door Berbervrouwen uit het Zuiden van
Marokko manueel geperst.
Arganolie wordt in Marokko beschouwd
als een lekkernij en blijkt bovendien
heel wat medicinale eigenschappen te
bezitten.
Daarna gaan we samen met Jamila
een hydraterende crème, shampoo of
een massageolie bereiden die de
deelnemers na de workshop kunnen
meenemen naar huis. Bij een glaasje
Marokkaanse thee en op de klanken
van Marokkaanse muziek proeven we
de Arganolie met brood.
www.wereldcentrum.be
tel. 09-233 75 46
amadoujamila@hotmail.com
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Duur: 90 min.
Aantal deelnemers: max. 15
Materiaal te voorzien door de
aanvrager: grote tafel met
voldoende stoelen voor iedereen
in een aangename ruimte, bord,
muur of paneel om fotomateriaal
aan te bevestigen, stopcontact met
verlengsnoer, Cd-speler, kopjes,
bordjes en lepels per deelnemer.
Gasvuurtje met 1 bekken of elektrische
kookplaat.
Prijs: € 100 + materiaalkosten
€ 3 per persoon + € 0,30/km
vervoerskosten of openbaar vervoer.
Een subsidie van 50% (voor 2010
na te vragen!) van de begeleidingskosten kan bekomen worden via:
info@wereldcentrum.be

3. Bedrijfsbezoek
Brouwerij Huyghe in Melle
Je kunt met je afdeling een
bezoek brengen aan de
brouwerij van het bekende
Delirium Tremens met het roze olifantje.

dan.lemmens@skynet.be
www.delirium.be
tel. 09-525 15 01
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Groepen van minimum 15 deelnemers,
€ 5 persoon (proeven inbegrepen).
De uitleg over het brouwproces en
het brouwerijmuseum gebeurt door
een bestuurslid van de Gezinsbond
Melle.

4. Bedrijfsbezoek
Ecover

Bezoek aan het directiebureel waar je
uitleg krijgt over de geschiedenis van de
firma. Bezoek aan de stokerij met uitleg
over het productieproces. Bezichtiging
van een mooie collectie eretekens en
erediploma’s die de firma door de jaren
heen heeft gekregen, o.a. op wereldtentoonstellingen ... Bekijken van een
korte film. Degusteren van Elixir d’Anvers
en Elixir de Spa.
De gids geeft uitleg bij alle producten
en je hebt gelegenheid om vragen te
stellen.
Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen
tel. 03-237 98 06
info@fx-debeukelaer.be
www.fx-debeukelaer.be
Kostprijs: € 3 euro per persoon; indien
de groep uit minder dan 20 personen
bestaat, wordt een forfait van € 60
euro gevraagd. Deze bezoeken
beginnen ‘s ochtends om 9u30 - 10u
of in de namiddag om 13u30 - 14u en
duren, afhankelijk van de grootte van
de groep en de vragen die er gesteld
worden, tussen de 2 en 3u.
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Ecover heeft nooit de ecologie als een
voorbijgaande marketingtrend beschouwd
en heeft sinds 1979 een heel gamma
ecologische was- en reinigingsmiddelen
ontwikkeld. Ondertussen vinden we deze
producten overal in de rekken van de
grootwarenhuizen. In 1992 werd een
jarenlange droom werkelijkheid: de
eerste ecologische fabriek ter wereld
werd gebouwd en in gebruik genomen.
Deze unieke fabriek kan men in werking
zien.

6. De molen van Rotselaar

Dit bedrijfsbezoek kan ook worden aangevuld door een 25-tal nevenactiviteiten
in de gemeente Malle, met een breed
aanbod van kunstschildersateliers tot
een biologisch tuinbouwbedrijf of een
Westmalle gaan proeven.
Toerisme Malle
tel. 03-310 05 14
toerisme@malle.be
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Kostprijs: volwassenen: € 40 per
gids/max. 20 personen. Voor groepen
van meer dan 20 personen wordt een
tweede gids voorzien.
Max. 2 groepen per gidsbeurt
(= totaal max. 40 personen)
duur: 1,5 uur
wanneer: elke werkdag, behalve op
woensdag.
Vooraleer een bezoek kan worden
geregeld, vraagt men een motivatie.

De molen van Rotselaar is een beschermd
complex op de Dijle, tussen Aarschot en
Leuven. Dit complex heeft een bouwgeschiedenis van vele eeuwen.
De restauratie van de gebouwen is
gebeurd; momenteel wordt ook het
machinepark van deze industrieelarcheologische site gerestaureerd.

De Dijle drijft er een waterkrachtcentrale
aan. Die is eigendom van de coöperatie
Ecopower. Er wordt voldoende elektriciteit geproduceerd voor meer dan 120
huishoudens.
De molen is ook een project voor
centraal wonen: negen huishoudens
wonen er rond het erf. Er is ook een
biologische tuinder die er groenten
teelt en ter plaatse verkoopt.
dirk.vansintjan@ecopower.be
www.ecopower.be
www.molenvanrotselaar.be
gsm 0486-39 22 12.
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Een rondleiding duurt ongeveer een
uur. Bezoek van een groep van max.
25 personen: € 50. Een groep van
max. 50 personen: € 100 euro

Ge hebt het al door. Het wordt een
spottende voorstelling. Toch gaat ook
deze ‘Volle Pot’ niet ten onder in een
moordend cynisme, maar de voorstelling
groeit met de seizoenen mee naar een
warme en hoopvolle oproep.
Mong Rosseel
tel. 09-372 82 45
mong.rosseel@scarlet.be
www.deviezegasten.org
Deelnemers: max. 200
Duur: 60 min.
Te voorzien door de aanvrager:
speelruimte van 4 m op 6 m.
Prijs: € 350 + € 0,35/km vanuit Gent.
Een subsidie van 75% (voor 2010 na
te vragen!) van de uitkoopsom kan
bekomen worden via:
www.wereldcentrum.be
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8. Er was eens…

7. De volle pot

Volle Pot is een kleine, maar dynamische
theatervoorstelling rond milieu en vooral
de ecologische voetafdruk …
Mong Rosseel en Filip De Fleurquin gaan
als onvervalste Blues Brothers op stap.
Ge zijt van ‘t milieu of ge zijt niet van
‘t milieu! Terwijl hele horden de solden
bestormen, met de goedkoopste tickets
naar de zon of de kunstsneeuw vliegen en
overal waar ze gepasseerd zijn een voetafdruk achterlaten waar zelfs Pantagruel
jaloers op zou geweest zijn… Terwijl dat
gebeurt, zijn er gelukkig steeds meer
mensen die beseffen dat we de rekening
gepresenteerd zullen krijgen en dat het
een grote zal zijn en dat verdomme nog
aan toe de sukkelaars, de kansarmen, de
arme mensen uit het zuiden, die met hun
blote voeten op de harde grond zelfs
helemaal geen spoor achterlaten, dat
het verdomme nog aan toe wel eens die
mensen zouden kunnen zijn die als eerste
de volle pot zullen betalen voor onze
verkwisting waar ze nota bene niet eens
van meegeprofiteerd hebben…

Wie houdt er niet van sprookjes? Of het
nu het verhaal van Sneeuwwitje en de
zeven dwergen of een heel modern
sprookje is, ze weten je steeds te
bekoren. Voor onze familieactiviteit is
een sprookje het uitgangspunt.
Zowel kinderen als volwassenen worden
meegenomen in een boeiend verhaal.
Een verhaal waarin ook functionele
voorwerpen een belangrijke rol spelen.
Misschien vinden we in Design museum
Gent wel de troon van de keizer met de
nieuwe kleren of het mandje van
Roodkapje of de spiegel van de boze
stiefmoeder,… Jong en oud gaan er
samen naar op zoek en komen heel wat
meer te weten. Na een boeiende
ontdekkingstocht in het museum worden
de sprookjes in placemats met
designallures vereeuwigd. En het sprookje
hoeft hier niet te eindigen: tijdens het
museumbezoek wordt er heel wat
getekend. Tekeningen die later de
illustraties worden in een heel
persoonlijk sprookjesboek…
museum.design@gent.be
www.design.museum.gent.be
tel. 09-267 99 99
Max. grootte van een groep:
20 personen (kinderen + volwassenen)
Duur: 2 uur
Kostprijs: gratis toegang voor de
kinderen, € 3,75 per volwassene
Activiteit: begeleiding + materiaal:
60 euro

9. Gezonde voeding
voor 55+

Senioren hebben er alle belang bij om
gezond en evenwichtig te eten.
Het uiteindelijke doel van een gezonde
voeding is het voorkomen of minstens
zo lang mogelijk uitstellen van
chronische welvaartsziekten zoals harten vaatziekten, kanker en zwaarlijvigheid.
Als het even kan willen we allemaal zo
lang mogelijk leven maar dan wel zonder
geconfronteerd te worden met ouderdomsziekten zoals dementie, heupfractuur
en beroerte die ons afhankelijk maken
van anderen. De basis voor een gezonde
voeding moet reeds op jeugdige leeftijd
worden gelegd. Maar naarmate men
veroudert, zullen de doelstellingen
wijzigen als gevolg van de toenemende
a priori kans en de gewijzigde levensverwachting. Primordiaal blijft echter dat
de voeding, ook voor senioren, lekker,
aangenaam en gemakkelijk realiseerbaar
is. Een interactief gespreksmoment voor
grootouders en ouders, over gezonde
voeding, en dit onder deskundige
begeleiding.
Dr. ir. Eric De Maerteleire
09-384 66 82
Uitkoopsom: € 125 euro
+ verplaatsingsonkosten
Duurtijd: 2u.
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10. Het Meetjesland
fietst
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Op zondag 6 juni 2010 vindt de 5de
Meetjeslandse Gordel plaats.
Peddel langs boswegen, kerkwegels, op
dijken en naast kanalen dwars door onze
streek – stuk voor stuk trage wegen waar
de auto op het achterplan verdwijnt.

Je kan kiezen uit 4 fietsroutes tussen
25 en 45 km lang. Fiets op eigen tempo
één of meer routes. De routes volgen het
provinciaal fietsknooppuntennetwerk van
Toerisme Oost-Vlaanderen.
Bovendien willen we de deelnemers
informeren over natuur en milieu in het
Meetjesland via extra activiteiten en
infopunten op de routes.
De organisatie van de Meetjeslandse
Gordel ligt in handen van Natuurpunt en
Partners Meetjesland.
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw
tel. 09-377 93 00 (kantooruren)
info@NPMeetjesland.be
www.nlmeetjesland.be
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Deelnameprijs (onder voorbehoud):
€ 2 (per persoon)
€ 6 (gezin)

11. Ik wil niet bereikbaar
zijn op het toilet!

12. Kraak je energiekosten

De verwarming aanzetten, een kopje
koffie maken, naar de radio luisteren ...
één voor één handelingen waarbij we
energie verbruiken zonder er bij stil te
staan. Natuurlijk hebben we energie
nodig om in ons comfort te voorzien.
Maar wie eerlijk is, moet toegeven dat
we vaak meer energie verbruiken dan
echt nodig. Zonde, want energie kost
geld en het gebruik ervan belast onze
planeet.
Energie besparen en op die manier
bijdragen tot de beperking van de
klimaatverandering en winst in je
portemonnee, is de boodschap in deze
workshop ‘kraak je energiekosten’.
Thema’s als verwarming, elektriciteit,
mobiliteit maar ook voeding komen
aan bod.
Isabel.Rainchon@ecolife.be
www.ecolife.be.

Enkele schalkse en af en toe ernstige
bedenkingen over het ouder worden.
Enkele clichés doorprikt en andere
uitvergroot om beter als ‘spiegel’ te
kunnen dienen. Mijmeringen van een
oma in een nieuw abc gegoten op rijm.
Gewoon iets om gezellig te luisteren en
af en toe te glimlachen als teken van
herkenning.
Mies Vergaelen
tel. 09-231.06.13
gsm 0486-28.86.08
mies.vergaelen@skynet.be

Jamila Amadou
gsm 487-53.17.08
amadoujamila@hotmail.com
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De lesgever verplaatst zich met de auto:
€ 0,3/km of met openbaar vervoer:
kostprijs ticket.
Duur: 2,5 uur, kost € 150
(excl. vervoer).

13. La vie en roses
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Prijs: € 75 + € 0,30/ km voor vervoer.
De voordracht wordt alleen gegeven in
de regio ongeveer 40 km rond Gent
Benodigdheden: alleen een tafeltje en
stoel voor een publiek tot ongeveer 45
personen, in een kleine zaal.
Voor meer personen en in een grote
zaal: een tafeltje en stoel op een trede
of podium + een micro door de
organisator te voorzien.
Dit is een activiteit die perfect een
feestelijke maaltijd of een koffietafel
omlijsten kan.

We horen aan de hand van beelden de
geschiedenis van de roos door de eeuwen
en culturen heen. We bezoeken Turkije
waar de Damascusroos op biologische
wijze geteeld wordt voor de productie
van rozenolie. Veel vrouwen zijn er actief
voor de rozenpluk in het hoogseizoen.
De heilzame werking van de rozenolie
wordt op een deskundige manier uit de
doeken gedaan en alle zintuigen worden
geprikkeld.
De deelnemers volgen het aanmaakproces
van een huidverzorgingcrème met
ondermeer rozenolie en proeven van
geurige rozenthee…
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Aantal deelnemers: max. 15
Duur: 90 min.
Materiaal te voorzien door de aanvrager: laptop of televisie met dvd-speler,
aangename ruimte gasvuurtje met 1
bekken of elektrische kookplaat. Kopjes,
bordjes en lepels per deelnemer.
Prijs: € 100 + materiaalonkosten € 3
per persoon + verplaatsingskosten
€ 0,30/km of openbaar vervoer
Een subsidie van 50% (voor 2010 na
te vragen) van de begeleidingskosten
kan bekomen worden via:
info@wereldcentrum.be

14. Nationale thema’s
sociaal-cultureel
volwassenenwerk
‘Wanneer begin je er nu aan?’ over
begeleiding van huiswerk door ouders
Huiswerk lijkt als vanzelfsprekend bij
de school te horen. Toch is huiswerk
vaak een bron van spanning en van
problemen. Voor kinderen die wat
moeilijker leren of voor kinderen uit
kansarme gezinnen is huiswerk maken
zelfs een hele klus. De school heeft
echter zelf vele sleutels in handen om
zinvol huiswerk te organiseren.
Het accent ligt dan niet in de eerste
plaats op het huiswerkresultaat. Wat een
kind leert met huiswerk maken (het huiswerkproces) is veel belangrijker.
Waarde(n)vol opvoeden
Maak jij je als moeder of vader ook wel
eens de bedenking: ‘Mogen we nog iets
vragen of hebben we nog iets te zeggen
aan onze kinderen?’ Onze kinderen leven
immers in een wereld met een veelheid
van waarden, normen en regels.
Kinderen vandaag opvoeden betekent hen
vaardig maken om met verscheidenheid
om te gaan. Maar hebben we dan zelf
geen inbreng meer als ouders? We hebben
als ouders nog een belangrijke impact op
de opvoeding van de kinderen. We dragen
immers steeds waarden en normen over.
Kinderen en seksualiteit
Om kinderseksualiteit
te begrijpen, moeten
we eerst dieper ingaan
op het begrip
seksualiteit. Voor
kinderen betekent dit

vaak knuffelen, zoenen, elkaar aanraken,
elkaars lichaam bekijken.
Hoe geef je in verstaanbare taal
antwoord op vragen van je kind?
Vanaf welke leeftijd is je kind klaar voor
seksuele voorlichting? We geven ook tips
om de communicatie goed te laten
verlopen. Er is zeker tijd om ervaringen
uit te wisselen en om vragen te stellen.
Tieners op vrijersvoeten
Jongeren ontdekken zichzelf en de ander
en gaan experimenteren met seksueel
gedrag. Voor ouders is het niet steeds
eenvoudig hun pubers te informeren en
te begeleiden. We gaan dieper in op
de gevoelens en de vragen die ouders
hebben. Een aantal vragen zullen zeker
aan bod komen. Wat hoort bij een
normale seksuele ontwikkeling? Wat
hebben tieners nodig? Hoe praat je met
je kinderen over seks?
Moe zijn en toch niet kunnen slapen!
Slapen is nodig om tot rust te komen,
lichamelijk en geestelijk te herstellen
en weer energie te krijgen. De kwaliteit
van de slaap en een uitgerust gevoel zijn
belangrijk om te bepalen of iemand goed
slaapt. Maar wanneer spreken we van een
slaapstoornis? Welke soorten slaapstoornissen zijn er en hoe ontstaan ze? Hoe
pakken we slaapproblemen aan? Kunnen
therapieën en/of medicijnen nodig zijn?
En wat met slaapproblemen bij jonge
kinderen?
Tandhygiëne
Tandhygiëne is zeer belangrijk en niet
alleen om een gezond tandvlees, mooie
tanden en een frisse adem te hebben.
Een onberispelijke mond- en tandhygiëne
helpt ook bij de preventie van hartinfarcten, diabetes en bepaalde ademhalingsaandoeningen.
Waaruit zijn tandpasta’s samengesteld?
Wat betekenen de verschillende termen
als Max White, of Senitive Whitening, met
fluor of zonder...? Wat met mondwater,
tandzijde? Hoeveel tandpasta gebruiken?
Waarop letten bij de aankoop van een
tandenborstel?
Zeg het met bloemen
		
Bloemen maken deel uit
		
van ons dagelijks leven
		
en toch staan ze voor
		
luxe. Er zijn veel
		
gelegenheden om
		
iemand te verwennen
met bloemen, bijv. een huwelijk, een
geboorte, ziekte.
Gebeurtenissen, verhalen, kunst en

feestelijkheden hebben bijgedragen tot
het ontstaan van de bloemensymboliek.
De waarde van bloemen wordt groter als
we onze gevoelens kunnen uitdrukken in
de symboliek van kleur en soort.
In deze voordracht gaat het vooral over
de symboliek van bloemen.
‘Help er ligt geen vlees op mijn bord’
We zijn het met zijn allen eens dat de
klimaatopwarming moet gestopt worden.
We zijn het met zijn allen eens dat we
de toekomst van onze (klein)kinderen
moeten waarborgen. Dan zullen we
het z’n allen ook eens zijn dat we ons
vleesverbruik moeten matigen. We weten
dat dieren (ook letterlijk) veel plaats
innemen en ‘bergen’ plantaardig voedsel
nodig hebben. Het is niet de bedoeling
om van alle deelnemers vegetariërs te
maken. Maar we willen wel recepten en
suggesties aanbieden om bijv. één maal
per week een maaltijd op tafel te zetten
zonder vlees.
Samen bouwen aan zelfvertrouwen
We willen dat onze kinderen en jongeren
met de nodige portie zelfvertrouwen door
het leven gaan. Tijdens deze bijeenkomst
ontdekken we hoe wij hierbij als ouder
ons steentje kunnen bijdragen. Ons
gevoel van eigenwaarde: een kostbaar
bezit voor het verdere leven.
Voor ouders met kinderen vanaf 3 jaar of
voor ouders met tieners.
Dit thema bieden we ook aan in twee
bijeenkomsten, met meer gelegenheid
tot het uitdiepen van de inhoud en met
concrete toepassingen.
Grenzen geven veiligheid (kinderen en
jongeren hebben grenzen nodig) en Mijn
kind, schoon kind (over graag zien en
toch niet ‘teveel’ verwennen) zijn eveneens boeiende korte themareeksen voor
ouders met jonge kinderen vanaf 3 jaar
en/of met tieners.
Oefenscholen voor ouders
De Gezinsbond wil ouders
met grotere opvoedingsnoden of met specifieke
opvoedingsvragen eveneens
blijven ondersteunen. De Oefenscholen
voor ouders met jonge kinderen
(5 bijeenkomsten), voor ouders met
tieners (6 bijeenkomsten), voor
eenoudergezinnen na scheiding (4 bijeenkomsten), voor nieuw samengestelde
gezinnen (5 bijeenkomsten) kunnen nog
steeds georganiseerd worden.
Samenwerking met andere organisaties of
partners (opvoedingswinkel, CAW, ... ) is
hier aanbevolen.
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Voor meer informatie over de
programma’s of voor een
gespreksleider kan je terecht
bij de dienst sociaal-cultureel werk:
Voor de opvoedkundige thema’s en
vorming voor grote groepen:
02-507 89 44 of scw@gezinsbond.be.
Voor oefenscholen: 02-507 8946
(op maandag en woensdag) of
oefenschool@gezinsbond.be.
Voor de consumententhema’s:
02-507 88 99 of
consumentenwerking@gezinsbond.be
l

l

l

15. Natuur- en milieueducatiecentrum
De Helix

Het natuur- en milieueducatiecentrum
De Helix is gelegen in Grimminge, een
deelgemeente van Geraardsbergen.
De gebouwen bevinden zich in een
prachtig natuurlandschap dat deel
uitmaakt van het Stiltegebied DenderMark. Het Provinciaal domein De Gavers
ligt vlakbij. Een dagje uit met je gezin of
je vereniging?
De Helix biedt een waaier aan leuke
mogelijkheden aan voor binnen en
buiten. Een verkennende boswandeling,
een spannende oriëntatietocht, een
avontuurlijk parcours, een leuke
fietstocht, …
Begeleide wandelingen en expo- bezoek
in groep zijn mogelijk mits reservatie.
In het centrum kan je bovendien gratis
verschillende tentoonstellingen bezoeken.
Je kan er kennismaken met “de Wereld
van DALY”, een expo over milieu en
gezondheid.
In 5 zones ontdek je hoe ons vervuilde
milieu je gezondheid bedreigt. Maar je
krijgt er ook tips hoe je milieuvriendelijk
en op een duurzame wijze kan omgaan
met je eigen leefomgeving.
Er is ook een interactieve tentoonstelling
‘In de ban van de decibel’ over geluid,
stilte en lawaai. Een audiogids leidt je
doorheen de verschillende modules.
Op uw vraag en op een locatie door U
gekozen, biedt De Helix U een aantal
praktijkgerichte vormingsactiviteiten en
werkwinkels rond natuur- en milieueducatie aan.
De vorming is gratis, vervoerskosten en
syllabus worden aangerekend.

Een min. van 10 deelnemers is vereist.
Wenst U een vormingssessie, een
boswandeling, enz ... te organiseren
voor uw afdeling of had u graag meer
informatie aarzel dan niet hen te
contacteren.

i

NMEC De Helix
Hoogvorst 2
9506 Grimminge – Geraardsbergen
dehelix@lne.vlaanderen.be
www.dehelix.be
tel. 054-31 79 50 en fax 054-31 79 88
Reserveren is noodzakelijk voor
groepen, op het nr. 054-31 79 52
Tarieven : € 30 per gids/ max. 25
deelnemers
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Norbert De Coster
tel. 09-379 89 92
gsm 0484-02 98 65
norbertdecoster@gmail.com
Uitkoopsom: € 140 euro + verplaatsingsonkosten à € 0,30/km
Benodigdheden: liefst een podium,
afhankelijk van het te spelen stuk.
Een tafeltje en een paar stoelen. Een
Cd-speler (indien geen muziekinstallatie
aanwezig kan hij zelf een mini-player
meebrengen). Indien er geen toneellicht aanwezig is, brengt hij zelf 2 spots
op statief mee.

17. Organiseer je eigen
energiequiz

16. Norbert De Coster
speelt
theatermonologen

1. Een komische vertelling
Het verhaal gaat over een wereldvreemde
maar doodgoeie schapenboer, een ondeugende pastoor, een pracht van een meisje
en haar hilarische moeder. Plots wordt
die jongeman schatrijk, de moeders uit
het dorp doen er alles aan om hun
dochters uit te huwelijken aan deze
“nieuwe rijke” schapenboer, maar of hij
daar veel verstand van heeft …
Het verhaal is nooit plat of vulgair, maar
wel om te lachen en soms erg schattig.
Duur: 60 min.
2. “Donkere fantasieën” uit Smalltown
van Willem Taeymans
Smalltown betekent eigenlijk klein stadje
of dorpje, zoals er zo veel zijn in Vlaanderen. Het gaat over gewone mensen, je
merkt ze nauwelijks op. Sommigen zijn
zielig, gefrustreerd of geobsedeerd door
seks of de dood. Elk heeft zijn eigen
“klein verhaaltje” te vertellen. Misschien
zitten zulke mensen wel naast je, terwijl
je rustig zit te wachten tot het licht
uitgaat … Voor wie van een tikkeltje
zwarte humor houdt. 6, 7 of 8 korte (5 à
10 min.) humoristische acts.
Deze kunnen als één doorlopend stuk
gespeeld worden, of eventueel met
tussenpauzes (bijv. tijdens een maaltijd
tussen de gerechten door).

noodgedwongen moet hij nu als dakloze
door het leven. Hij komt op die wijze
in contact met diverse personen die elk
op zich een aspect van de problematiek
belichten.
Het stuk bevat heel veel humor, soms
mild, dan weer bijtend sarcastisch, is
op andere momenten dan weer een tikje
sentimenteel maar formuleert in de eerste
plaats een ernstige aanklacht tegen het
uitsluiten en dumpen van mensen in
armoede. In een scherpe slotspeech zal
Koning Albert tenslotte de machthebbers
wijzen op hun plicht om ervoor te
zorgen dat de sociale grondrechten
gerespecteerd worden en daadwerkelijk
in de praktijk worden gebracht. Samen
armoede uitsluiten, is de boodschap, ook
van dit poppentheater …
Het stuk wordt ingeleid door Welzijnszorg, waardoor armoede concreet
gemaakt wordt voor de lokale Gezinsbondsafdelingen. Want ook het middenveld kan iets betekenen in de strijd
tegen armoede!

Het broeikaseffect, de strengere isolatienormen, windenergie, … allemaal thema’s
die meer en meer aandacht krijgen in de
media. Hoge energierekeningen, uitstoot
van broeikasgassen, je kan er ook zelf
bewuster mee omgaan. Met deze quiz
bieden we je niet alleen een reuzengezellige activiteit aan maar je leden
gaan ook naar huis met een heleboel tips
waarmee ze energie kunnen besparen.
Je kan ook nog een organisatiefiche
aanvragen voor een bosquiz en een uitstap met gezinnen in een natuurgebied.
Vergeet voor dat laatste zeker niet de
Gezinsrugzakjes van de Gezinsbond aan
te vragen bij de educatieve medewerkers.

i

Vraag de kant-en-klare
brochures met quiz en
achtergrondinformatie aan bij:
muriel.geldhof@lne.vlaanderen.be

18. Poppentheater
voor volwassenen
over armoede en uitsluiting

Niemand minder dan onze koning Albert
is immers door een radicale groepering,
de F.L.U.R.K., van de troon gestoten en

sien.lagae@bdwzz.be
tel. 09-269.23.43
poppentheater.pedrolino@pierke.be
www.pierke.be
Prijs: € 200 euro + vervoer € 40
+ vervoer voor Welzijnszorg
Duur: 1 uur

i

Tip: als inleiding op deze
voorstelling kan je beroep doen op
een medewerker van Welzijnsschakels
– Oost-Vlaanderen, Lieven de Pril, die
het heeft over “Wat is armoede en
uitsluiting?” tel. 09-269.23.40,
lieven.depril@bdwzz.be

19. Shantala
babymassage

Babymassage vereist een totaal andere
aanpak dan de massage voor volwassenen
personen.
Gunstige effecten/voordelen van deze
massage: heerlijk ontspannend voor
ouder en kind, helpt bij krampen en
verstopping, stimuleert de zintuiglijke,
motorische en emotionele ontwikkeling
van het kind, verdiept de band tussen

ouder en kind, geeft de ouders meer
zelfvertrouwen omdat ze de lichaamstaal
van hun kindje beter gaan begrijpen en
intuïtief gaan aanvoelen wat hun kindje
nodig heeft.
In 2 avonden wordt aan jonge ouders
babymassage aangeleerd.
Nathalie Basteleus
gsm 0477-62 77 68
nathalie.basteleus@skynet.be
www.innervoice.be
Kostprijs: € 125/avond + verplaatsingsonkosten € 0,3093/km
Grootte van de groep: tussen 12 en 15
deelnemers, met een max. van 20.

i

20. Slaap- en eetproblemen
bij kleuters

Ouders leren dat hun klein kind een eigen
persoontje wordt met typisch gedrag,
waarbij consequent en liefdevol ruimte
geven, samen met het stellen van grenzen, een goede pedagogische houding is.
Ontwikkeling van het jonge kind aan de
hand van de ontwikkelingsschijf:
lichamelijke, verstandelijke, sociaalemotionele ontwikkeling. De situaties en
hoe er als ouder mee omgegaan worden
getoetst aan de ontwikkelingsschijf en
besproken. Belang wordt aangetoond van
positief structureel ouder-zijn, het zelfbeeld van het opgroeiend kind. Eet- en
slaapproblemen worden als een ‘normaal’
onderdeel in het ontwikkelingsproces
beschouwd.
Eventuele andere thema’s:
Gezonde (op)voeding voor klein en groot
Slaap, kindje slaap…
Ria Spruyt
tel. 09-3860436
gsm 0496-700900
ria_spruyt@skynet.be
Vergoeding: € 100
Duurtijd: 2u.
De theoretische uiteenzetting rond
ontwikkelingsschijf staat op USB stick,
maar dan moet er ter plaatse wel
gezorgd worden voor een laptop.
Zo niet: wel een flapbord te bezorgen
door de organisator. Tips, titels van
lectuur worden als documentatie
meegebracht en uitgedeeld.

21. Sluwe vos en
slimme spin
Vertelmoment met
verhalen over Anansi de
spin en Reynaert de Vos.
Anansi is een mythische
spin uit volksverhalen
uit West-Afrika en de
Caraïben. Kenmerkend
is dat Anansi zijn
tegenstanders steeds te slim af is. De
oorspronkelijke Anansiverhalen komen uit
Ghana in West-Afrika. Door Afrikaanse
slaven werden de verhalen meegevoerd
naar Amerika, waar de verhalen deel uit
gingen maken van de cultuur van onder
andere Suriname, de Nederlandse Antillen
en Jamaica.
Reynaert De Vos ontmaskert in het
verhaal van Willem de schone schijn die
in de ‘hoofse’ maatschappij van koning
Nobel heerst. Hij doet dat met leugens,
listen en mooipraterij, en deinst ook niet
terug voor moord en doodslag. Hij laat
zien dat ‘mensen’ in werkelijkheid
gedreven worden door geldhonger,
door het streven naar macht en door
hun driften: de zogeheten rechtsstaat
is een morele jungle en mensen zijn als
beesten …

gids u mee naar een aantal minder
gekende locaties in het centrum van
de stad. Een stukje eerder onbekende
geschiedenis wordt aan het publiek
kenbaar gemaakt en geeft tevens een
inzicht in het werk van de politie
vroeger en nu.
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Infopunt toerisme Lokeren:
tel. 09-340.94.74
toerisme@lokeren.be
De rondleiding duurt 1,5 u à 2 uur,
afhankelijk van de vraagstelling.

Behalve het cellencomplex onder het
stadhuis zijn alle andere plaatsen vlot
bereikbaar voor rolstoelgebruikers.
De totale afstand is slechts 3 km.
Prijs: € 2,7 voor een gidsbeurt van
ongeveer twee uur met een minimum
van € 40.

Marcella Piessens en Jan De Maeyer
tel. 03-7805210
erfgoedcel@icwaas.be
Duurtijd: 60 minuten
Uitkoopsom: afhankelijk van de
toegangsprijs: tot € 2,50 = € 100;
tot € 5 = € 150.

i

22. Wandeling in Lokeren,
gezien door de ogen
van de politie – heden en
verleden.

i

Wil je meer vernemen over de voormalige
gevangenissen, het rijke caféleven, een
passionele moord, de zelfmoorden aan de
Durme? Laat u op sleeptouw nemen
door onze stadsgids, voor deze krimiwandeling! De wandeling start op het
politiecommissariaat, Oude Vismijn 34
met een korte uitleg. Daarna neemt de

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

“Sprokk el”

je afdelingsactiviteiten
voor het komende werkjaar bijeen!

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 door het

SCW. 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
Limburgstraat 88, 9000 Gent
09-225 26 95
mady.vion@gezinsbond-ovl.be
aureel.vandenbrande@gezinsbond-ovl.be
www.gezinsbond-ovl.be

We nodigen je uit te sprokkelen op onze fijnproevermarkt met boeiende afdelingsactiviteiten,
een selectie uit het nieuwe katern, het nationale
aanbod van sociaal-cultureel werk, activiteiten
van de 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 en jouw ervaring
delen op Sprokkel. Ben je bereid info en ervaringen te delen met andere afdelingen, meldt dit
dan via emvanovl@gmail.com.
Spreek af met jullie afdelingsbestuur en kom
met een aantal bestuursleden per afdeling.
Inschrijven (handig voor het voorzien van hapje
en drankje) kan via emvanovl@gmail.com.
De toegang voor “sprokkel” is gratis.
Sprokkel vindt plaats op zondag 15 november
2009 van 9.30u tot 13u in het CC De Brouwerij,
Stationstraat 3B (rechtover de kerk) te Nazareth-Eke.
Benieuwd naar wat Sprokkel jou dit jaar te
bieden heeft? Breng ons dan een zondags
bezoekje, snuister, proef, doe mee, geniet
van een aperitiefje en … laat je meevoeren
door ons nieuw “katernaanbod SCW”!
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