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tips voor je
bondswerking

1. Aanbod van het
Wereldcentrum
a) Sjamma
Wereldwinkel
Textiel
Sjamma vzw gidst ons door de etalagerekken van de ‘Schone Kleren’ …
Aan de hand van dia’s en video worden
de achtergronden en doelstellingen van
eerlijke handel duidelijk gemaakt:
de arbeidsomstandigheden en de
problematiek en (on)mogelijkheden van de
textielbranche. We bekijken en bespreken
de mogelijke alternatieven om tot een
eerlijke handel te komen.
Daarna is er een korte uitleg over de
verschillende producenten met beeldmateriaal en mag men zelf een aantal
eerlijk ingekochte kleren showen.
Duur: 100 min.
Aantal deelnemers: max. 60.
Materiaal te voorzien door de
aanvrager: groot lokaal met kleedruimte
voor de modeshow, diascherm, projector,
Cd-speler

b) De versierde vrouw

Lipschijven, lotusvoeten, afgebonden
schedels, tattoos, make-up, scarificaties,
hennatekeningen … zijn maar enkele van
alle mogelijkheden om te beantwoorden aan
een schoonheidsideaal.
Verleiding, ritueel, identificatie, sociale
communicatie zijn maar enkele van de
redenen om te beantwoorden aan een
schoonheidsideaal.
Schoonheidsideaal, cultuur, tijd, vrouw.
In deze workshop gaan we op zoek naar
vrouwen, hun lichaamsversiering en hun
schoonheidsidealen.
Een boeiende reis via vrouwen van ‘daar’
en ‘hier’ die elk op hun wijze of om hun
redenen ‘mooi’ willen zijn.
Duur: 75 min.
Aantal deelnemers: max. 50.
Materiaal te voorzien door de
aanvrager: beamer en laptop
c) Lekkernijen, symbolen en
anekdotes uit de Maghrebijnse
keuken
Onbekend is onbemind …
De Maghrebijnse keuken omvat zoveel meer
dan enkel gerechten zoals de welgekende

couscous of tajin.
De Maghrebijnse keuken is een bron van
anekdotes, een boeiende wereld van
symbolen, een bonte mengeling van fijne
smaken, warme kleuren en heerlijke
geuren. In deze workshop zal Zeneb
Bensafia, op een zeer ludieke wijze, voor en
met ons een Schorba op basis van kip
of lam bereiden. Een ongekend maar
daarom zeker niet minder lekker gerecht
uit Noord-Afrika.
Duur: 90 min.
Aantal deelnemers: max. 20.
Materiaal te voorzien door de
aanvrager: 2 gasbekkens, soepborden en
lepels, 2 snelkookpannen, plankjes en
messen, Cd-speler

Wereldcentrum,
Voldersstraat 1, 9000 Gent,
09-233 75 46
info@wereldcentrum.be
www.wereldcentrum.be
Prijs: 100 euro + bijdrage per deelnemer
voor de ingrediënten + 0,30 euro/km
vervoerskosten. De provincie OostVlaanderen voorziet een subsidie voor de
begeleidingskosten.
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2. Als het te mooi is
om waar te zijn…

4. Brain Gym

Vervalsingen van kunstwerken
is een fenomeen van alle
tijden. Kunstliefhebbers zijn
dus gewaarschuwd.
Dienst Kunstcriminaliteit van
de Federale gerechtelijke
politie heeft een boeiende
voordracht met powerpointpresentatie
over 2 mogelijke onderwerpen klaar: “Valse
kunst: hoe geen slachtoffer worden met
veel nuttige tips” en “Kunstdiefstal en
kunstcriminaliteit”.

Brain Gym bestaat uit
o.a. 26 eenvoudige,
speelse en doelgerichte
bewegingen die je in
staat stellen om het
beste uit jezelf te halen
en je terug te brengen bij
jouw eigen leerritme.
De Brain Gym oefeningen kunnen door
lichaam en geest te integreren snelle
verbeteringen aanbrengen op het vlak van
concentratie, geheugen, organiseren,
informatieverwerking, lezen, schrijven,
luisteren, fysieke coördinatie en algemeen
gevoel van welzijn.
Brain Gym is oorspronkelijk ontwikkeld
voor kinderen en volwassenen met leerproblemen; doch intussen wordt het
educatief model van Brain Gym ook gebruikt
om mensen van alle leeftijden te
ondersteunen in het ontwikkelen van hun
bekwaamheden en om veranderingen aan
te brengen op vele vlakken van hun leven.
Brain Gym wordt toegepast in meer dan 80
landen en wordt onderwezen in scholen,
bedrijven, rusthuizen, …

Federale Gerechtelijke Politie,
Dienst Kunstcriminaliteit,
Victoria Reginaplantsoen 1,
1210 Brussel.
Directeur Axel Poels,
02-223 93 47, 0496-80 04 73
artpolice@skynet.be t.a.v. Axel Poels
Elke voordracht duurt 1 tot 2 uren
(vooraf af te spreken) en wordt visueel
aantrekkelijk gemaakt met een mooie
PPT. Graag laptop, beamer en scherm
voorzien.
Kostprijs: onbezoldigd, enkel verplaatsingskosten te vergoeden.
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3. Bezoek aan
Koffiebranderij Hoorens
Tijdens de zomermaanden
d.i. vanaf 1 mei tot en
met 30 september kan
je op afspraak de
koffiebranderij Hoorens
een bezoekje brengen.
Dit kan op dinsdag- en
donderdagnamiddag.
De koffiebranderij is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Je krijgt dan een interessante rondleiding
in deze ambachtelijke koffiebranderij waar
je dan ook het proces van het koffiebranden
kan zien en ruiken.
Dit alles wordt afgerond met een heerlijke
degustatie van twee verschillende koffies.
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Hoorens Koffiebranderij,
St-Hubertsplein 20/1
9620 Zottegem (St. Maria-Oudenhove),
09-360 01 76, info@hoorenskoffie.be
Duur bezoek: ca. 1,5 uur;
capaciteit: 20 tot 50 bezoekers
5,50 euro /per persoon voor de rondleiding & koffiedegustatie met koekjes.
7,00 euro /per persoon voor de rondleiding & koffiedegustatie met stukje
cake of Balegemse jenever
7,50 euro /per persoon voor de rondleiding & koffiedegustatie met
mattentaart.
Tips voor andere bedrijfsbezoeken
in de buurt:
Cressana te Zwalm - Roborst
www.cressana.com
Stokerij Van Damme te Oosterzele
www.stokerijvandamme.be

Brood en gebak zijn een basisvoedsel, maar
hadden bijzondere krachten door het te
offeren aan de goden bij bijzondere
gelegenheden.
De origine van feesten als Allerheiligen,
Sint-Maarten en Sint-Niklaas, Kerstdag,
Driekoningen gaan veelal terug tot
heidense gebruiken. Eeuwenoude vieringen
waarbij gebak hoort: op Allerheiligen
eten we traditioneel pannenkoeken,
maar hoe verlos je door het eten van
pannenkoeken zieltjes uit het vagevuur ?
Over het ontstaan van de broodmaaltijd
bij een begrafenis. Bij Sint-Niklaas komen
speculazen en peperkoek aan bod.
Nog andere voordachten: Evolutie van onze
voeding, Aardappelen - frites en mayonaise.
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André Delcart,
052-33 52 81
a.delcart@skynet.be
Voordracht: 100 euro (anderhalf uur)
Vervoer: 0,3 euro per km (Dendermonde)

6. Daguitstap naar
Antwerpen
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Verstyn Somaya,
Tarbotstraat 72,
9000 Gent,
09-329 77 65, 0486-16 19 69
verstyn.somaya@telenet.be,
www.somaya.be
Op deze avond wordt verduidelijkt wat
Brain Gym is, voor wie het bedoeld is en
wordt de relatie tussen natuurlijk leren
en stressgebonden leren uiteengezet.
Het tweede deel van de avond is een
dynamisch deel en maken we kennis met
een aantal Brain Gym oefeningen met
observaties voor- en achteraf.
Duur: 1,5 à 2 uur

5. Culinaire lezingen
a) Mosterd….
een culinaire en
historische
ontdekkingstocht
Mosterd is meer dan dat potje in onze frigo.
Het product (met een zonderlinge samenstelling), wordt niet alleen aangewend in
de keuken. Er zijn ook de medicinale en
mythologische toepassingen, de volkskundige en taalkundige (etymologische)
aspecten, de geschiedenis enz …
Het komt in alle beschavingen voor, bij ons
dateert het oudste document uit 1298, en
het mag vreemd in de oren klinken maar
er bestonden in de middeleeuwen zelfs
mosterdproevers. Zelfs de prangende vraag
“waar haalt Abraham de mosterd” krijgt
een antwoord. De voordracht kan aangevuld
worden met verschillende proevertjes.
b)

Winterfeesten en hun
traditioneel gebak
Mythen, folklore, verhalen, en tradities rond
de feesten in de winterperiode en het gebak
dat verbonden is met die feesten …

Megamonument Middenstatie (2 uur)
Een enthousiaste gids neemt u mee
voor een uitgebreide kijk in dit
monumentale stationsgebouw en belicht
hoe het Antwerpse Centraal Station de
bijnaam “spoorwegkathedraal” verdiende en
uitgroeide tot het vierde mooiste station
van de wereld.
Smikkel Smakkel (3 uur)
Elke stad heeft zijn eigen natjes en
droogjes zoals je ze nergens anders vindt.
In Antwerpen denken we dan onmiddellijk
aan de Antwerpse Handjes, het Bolleke of
Filet d’Anvers. Een gids loodst de groep
door Antwerpen en onderweg ‘snoep’ je van
de stad. Op een achttal plaatsen hou je halt
om te luisteren naar het verhaal en het
ontstaan van een lekkernij.
Een rondleiding die lekkerbekken zeker niet
mogen missen.
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Antwerpen Toerisme & Congres
Grote Markt 13 – 15,
03-232 01 03, visit@stad.antwerpen.be
Lunch ’s middags: vb. “The bistro”,
Wapper 1A (Meir) te Antwerpen,
03-232 36 75, thebistro@thebistro.be,
www.thebistro.be
Megamonument Middenstatie: 65 euro
voor groep van 20 personen.
Smikkel Smakkel: 93 euro voor groep van
20 personen + supplement van 7,5 euro
of 10 euro voor de hapjes (afhankelijk
van het pakket)

7. De vijf zintuigen:
wandelen in jouw
multiculturele gemeente
Wandelen en stilstaan
bij je vijf zintuigen in
jouw multiculturele
gemeente. Proeven,
ruiken en tasten van,
horen en kijken naar
het leven in jouw multiculturele buurt.
Inderdaad, want elke buurt en elke
gemeente heeft multiculturele invloeden.
Nieuwe smaken en geuren verrassen je en
brengen een verre wereld dicht bij je. Een
wereld die je herkent en toch verwondert.
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Philippe Paelman
Blommekens 5, Eeklo,
0486-66 98 71
philippepaelman@skynet.be
Een interactieve en interculturele wandeling voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.
Democratie 2000 zorgt voor (minstens)
een gids en het materiaal (waaronder
hapjes en drankjes).
Je zorgt voor een traject (+/- 1 km) door
jouw gemeente waarbij minstens twee
overdekte stopplaatsen voorzien zijn.
Doelpubliek: maximum 20 kinderen tussen 5 en 12 jaar en enkele ouders om de
groep te begeleiden.
Duur: 2 uur. Prijs: 120 euro +
verplaatsing (0,3 euro/km vanaf Gent)

8. Digitale fotografie
Dankzij de
digitale
fototoestellen
is fotografie
bereikbaar
geworden voor
iedereen.
Het is enerzijds allemaal veel gemakkelijker
geworden en toch beantwoordt het
resultaat niet altijd aan de verwachtingen,
zodat velen wel al een toestel hebben
aangeschaft, maar het na een tijdje weer
in de kast laten liggen. Wil jij meer uit je
toestel halen, foto’s maken die je trots aan
familie of vrienden kan laten zien?
In een fotoalbum of op internet? Je komt
te weten waar al die knopjes op je toestel
voor dienen, en ook dat je ze niet altijd
allemaal nodig hebt. Geen saaie theorie,
maar concrete tips met veel voorbeelden.

9. Doel ecofietsroute
De Doel
Ecofietsroute
zet het prachtige
polderlandschap
rond de kerncentrale van
Doel in de verf.
Electrabel en
Natuurpunt WAL
stippelden in
1996 deze route
uit. Fietsers kunnen kiezen voor het
volledige traject van iets meer dan 30
kilometer. Op 2 locaties zijn inkortingen
mogelijk. Het traject is volledig bewegwijzerd en een mooie brochure geeft beeld
en tekst bij de talrijke bezienswaardigheden
onderweg.
Van maart tot december kan u in het
Infocenter van de kerncentrale gratis
fietsen ontlenen, zowel voor kinderen als
voor volwassenen. Liefhebbers kunnen
natuurlijk ook hun eigen fiets meebrengen.
Wij raden u in ieder geval aan even het
Infocenter binnen te wandelen.
De medewerkers overhandigen u daar graag
de fietsbrochure met routebeschrijving.
Bent u met een grote groep, dan is het
aan te raden op voorhand te reserveren.
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Infocenter kerncentrale
Doel /Bedrijfsbezoeken,
Haven 1800 Scheldemolenstraat,
9130 Doel, 03-202 20 50,
doel.infocenter@electrabel.com
Het Infocenter van de kerncentrale
van Doel is van 1 oktober tot en met
31 maart open op weekdagen van 9u
tot 17u en van 1 april tot en met 30
september ook tijdens weekends en
feestdagen van 9u tot 18u.
Meer info vindt u ook op
www.electrabel.com/kernenergie onder
de rubriek “Kerncentrale Doel/Kom ons
bezoeken”.

10. Een passie voor
waterkers

Kom alles te weten over belichting en
compositie en nog veel meer … Breng
gerust je toestel mee, van mini, compact
tot reflexcamera, maakt niet uit, dan
krijg je een antwoord op al je prangende
vragen. Iedereen is welkom, beginner of
gevorderde.
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Luc Bosmans,
bosmans.luc@skynet.be
Tarief: 100 euro + verplaatsingskosten.
Te voorzien: beamer + projectiescherm

man Karel van de Velde als bij toeval de
vervallen cressonkwekerij ontdekten in het
brongebeid van de Zwalmstreek.
17 jaar lang leverde Cressana biowaterkers
aan de versmarkten. Een persoonlijke
interesse voor gezondheid en voeding,
bracht Cressana ertoe een deel van de
waterkers te reserveren voor sap.
Dit geconcentreerde waterkerssap bleek
heel heilzaam te werken. Snel kwam de
vraag van familie, vrienden en buren naar
het cressonsap van Cressana.
Het gevriesdroogde waterkersconcentraat
is nu de basis van het biogamma van
Cressana. De vraag naar de waterkersproducten van Cressana bleef stijgen,
de productie en het bedrijf groeiden mee.
Vandaag is Cressana een modern en
professioneel familiebedrijf en tegelijk een
heel open bedrijf dat perfect geïntegreerd
is in de natuurlijke omgeving.
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Cressana,
Borstekouterstraat 66,
9630 Zwalm, 055-49 73 00,
info@cressana.com, www.cressana.be
Bedrijfsbezoeken zijn mogelijk tussen
1 april en 15 oktober. Groepen >30
personen: 3 euro /per persoon voor
bezoek + proeven waterkerssap.
6 euro /per persoon voor bezoek + aperitief op basis van waterkers en broodje
met o.a. waterkerspesto. Groepen <30
personen: zelfde prijzen, maar enkel op
woensdagavond tussen 18.00u en 20.00u
of zaterdagvoormiddag tussen 09.00u en
12.30u

11. Fiets(je) vaardig
Kinderen houden
van fietsen.
De verkeersdrukte
weerhoudt veel
ouders om samen
met hun kinderen
te fietsen. Ouders zitten met veel vragen:
waar moeten we in het verkeer op letten?
Hoe breng je de tips en regels op een goede
manier over naar de kinderen? Wat moet
je weten over een goede fiets? Welke
oefeningen kan je doen? En hoe en wanneer
rijden we samen het echte verkeer in? In
een beschermde omgeving laten we ouders,
samen met hun kinderen, oefeningen en
spelletjes rond fietsvaardigheden uitvoeren.
De spelletjes zijn eenvoudig, leuk om te
doen en kunnen thuis gemakkelijk worden
herhaald. Kinderen trainen zo fietsvaardigheden die ze in het echte verkeer goed
zullen kunnen gebruiken.
En natuurlijk beleeft elk gezin een gezellige
en plezierige namiddag!
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Cressana liet in 1983 een oude
waterkerskwekerij in Zwalm herleven.
Miriam Coessens was al overtuigd van de
kwaliteiten van cresson toen zij en haar

Fietsersbond - Eva Van Eenoo,
eva@fietsersbond.be,
03-231 92 95.
Fiets(je) vaardig wordt georganiseerd
i.s.m. de Gezinsbond. Elk voorstel wordt
bekeken en is onder voorbehoud van
goedkeuring van dit project.
Info: Hilde De Weirdt - tel. 02-507 89 40
Bestemd voor kinderen (6 tot 12 jaar) en
hun ouders.

verslindende rassenhaat van het naziregime.

12. Geheime tuin tussen
de huizen
Twintig jaar
geleden kocht
het gezin van
Nikè Verfaille
een fabriekspand in Gent,
tussen kleine
arbeidershuisjes. Uit
het puin
toverden ze
een ecologisch
paradijs,
midden in een levendige kleurrijke buurt.
Ruim driekwart van de oude gebouwen ging
tegen de vlakte en zo kwam plots 2000
vierkante meter vrij voor de tuin die tuinontwerpster Nikè in gedachten had.
De tuin realiseert een pak ecologische
principes. Ecologisch tewerk gaan betekent
ook bestaande materialen recupereren en
recycleren. Binnenkijken in deze
ecologische stadsoase kan onder
begeleiding van landschapsarchitecte en
ontwerpster van openbaar groen Nikè
Verfaille.
Nikè Verfaille, Alert Eco,
Zinniastraat 39, 9000 Gent,
09-226 62 87, www.alert-eco.be
Kostprijs: 100 euro
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13. Gekleurd verleden.
Familie in oorlog
De tentoonstelling “Gekleurd
verleden. Familie in oorlog” zoomt in op de
meest traumatische
gebeurtenis van de
twintigste eeuw:
de Tweede Wereldoorlog.
Mensen die de oorlog
meemaakten vertellen
in het najaar van 1944
over hun belevenissen.
Het zijn gekleurde
vertellingen die het grote
verhaal van de oorlog - de belangrijke
gebeurtenissen, de structuren, de cijfers een menselijk gelaat geven.
“Gekleurd verleden. Familie in oorlog” is
een tentoonstelling waarin de complexe
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
wordt benaderd als mensenwerk. Hoe
reageren gewone mensen in een ongewone
tijd? Na de Duitse inval in België gaat de
bevolking al gauw terug over tot de orde
van de dag. De meeste Belgen proberen
de bezettingstijd zo goed mogelijk te
overleven. Ze staan niet achter de nieuwe
machthebbers en hun maatregelen, maar
passen zich aan de nieuwe omstandigheden
aan: ze ondergaan de oorlog.
Een minderheid echter neemt bewust
stelling en steunt de bezetter of gaat er
actief tegen in verzet. Tijdens en ook na
de oorlog zullen ze de gevolgen van dat
engagement dragen. Nog anderen, vooral
Joden, worden slachtoffer van de alles

Gekleurd verleden. Familie in oorlog legt
de nadruk op dit veelkleurig verleden.
Het uitgangspunt ervan is: oorlog dwingt
tot keuzes. Die keuzes kunnen ook na 65
jaar de bezoeker moeilijk onverschillig
laten.
26 november 2010 - 25 april 2011,
Kunsthal Sint-Pietersabdij,
Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
09-243 97 30,
drr.sintpietersabdij@gent.be,
www.gent.be/spa
80 euro per groep, toegang niet
inbegrepen.
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Reservatie is noodzakelijk en kan
gebeuren via: BoekjeBezoek - Gent
Cultuurstad vzw.
Miet Demuynck, 09-269 87 98,
Bijlokekaai 7b - 9000 Gent,
boekjebezoek@gent.be

14. Het grote leugenboek
Liegt u wel eens? Zijn
wij leugenaars als we de
waarheid niet spreken?
Is de waarheid
verzwijgen een leugen?
Is het wel zo erg dat je
af en toe eens liegt?
We liegen om een straf
te ontlopen, om anderen
niet te kwetsen of om
onszelf in een beter daglicht te plaatsen.
Toch blijkt steeds weer dat eerlijkheid
bij zowel familie en vrienden als het
allerbelangrijkste wordt beschouwd.
‘Het grote leugenboek’ gaat over leugens
en over leugenaars, maar leert je vooral
hoe je zelf leugenaars kan ontmaskeren.
Guido De Ville koppelde zijn kennis en
ervaring als ex-speurder bij de Gerechtelijke
Politie en als lesgever aan verschillende
politiescholen aan wat hem bruikbaar
leek uit de oneindige wereld van de
gedragswetenschappen. Aan de hand van
honderd vragen geeft hij je een verzameling
tips en weetjes over leugens, leugenaars en
hun gedrag. Zo kom je op een voor iedereen
begrijpelijke - en soms zelfs humoristische manier alles te weten wat je nodig hebt om
leugens te herkennen.
Leugens ontmaskeren is geen exacte
wetenschap maar er zijn signalen,
tekens en ‘knipperlichten’ die iedereen
kan opmerken. Je moet ze alleen juist begrijpen. Zoals de titel doet vermoeden gaat
het over leugens en hoe je leugens
en leugenaars kan ontmaskeren.
Guido De Ville,
Braambeierhoekstraat 5,
8340 Damme,
guidodeville@hotmail.com
Kostprijs: 100 euro en verplaatsingskosten
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15. Interculturele
wandelingen Gent
a) bij de
buren op
bezoek
In deze
wandeling
verkennen
we de wijk
Sluizeken/
Sleepstraat
en bezoeken we een Turkse Bazaar en
een voedingzaak. Je komt er veel te weten
over de moeizame doch succesvolle
samenlevingsopbouw en over de sociale
geschiedenis van deze wijk. Als je wil weten
wat citeetjes en belastingsontduiking,
Pedro De Gante en Koning Albert II en
escargots en Paula Dhondt met elkaar te
maken hebben zal aan je nieuwsgierigheid
voldaan worden in deze wandeling.
We besluiten deze wandeling met een
theetje en een bezoek aan de moskee met
een korte inleiding over de beleving van de
Islam in Gent.
b) Gent: smeltkroes van culturen
Bruggelingen, neem ons niet kwalijk, maar
Gent is een echte onvervalste Europese
stad. Geen stedelijk Bokrijk maar met
onverwoestbare getuigenissen van een
openheid naar de wereld. In deze
wandeling gaan we op zoek naar deze
getuigen en ontdekken dat het ‘Vlaams
karakter’ van Gent niet eng en bekrompen
is maar terug te vinden is in stenen en
gebruiken. Wie meer wil weten over de
gevolgen van de Franse revolutie voor het
Patershol, of waar dat zevende werk van
barmhartigheid gebleven is, waar de eerste
Vlaamse leeuw verbleef of waarom de
Gentse Begijnen begijnen mochten blijven
komt in deze wandeling aan zijn trekken.
Tot slot bezoeken we de Orthodoxe kerk,
een kerk die door Russische Frescokunstenaars van top tot teen versierd is.
c) Gent: rebelse stad
Wat weinigen weten, maar wat in deze
wandeling klaar en duidelijk wordt, is dat
ongeveer elke rebellie waar en wanneer ook
ter wereld, in Gent zijn origineel voorbeeld
vindt. Guerrillaoorlogen, kapingen,
bezettingen, haalden hun inspiratie in het
Gentse verleden. Maar Gent stond ook aan
de wieg van syndicalisme, socialisme en
coöperatisme. In deze wandeling overlopen
we geruggensteund door stenen getuigen
de rebelse geschiedenis van een
weerbarstige stad. Als je bovendien op café
leuk uit de hoek wil komen over Pruuke
Dossche, repressieve tolerantie graffiti, tram
4 en “terug naar Holland”, wordt dit je op
een schoteltje aangeboden.
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Kristien Hinnion, 09-329 09 84,
kristien.hinnion@telenet.be
start: café Trefpunt bij Sint Jacobs,
duur: 2 uur.
prijs: 70 euro voor een groep van 20
personen, meer deelnemers: 3 euro per
extra deelnemer.

16. Kinderpoëzieroute
Deze wandeling
is voor de vele hippe
opa’s en oma’s die het
aandurven om hun
kleinkinderen cultuur en
plezier bij te brengen.
Cultuur opsnuiven met kinderen, het lijkt
een haast onmogelijke opdracht. In deze
moderne tijd wordt al wie jong is,
overspoeld met ontelbaar veel prikkels van
buitenaf. Computer en televisie slorpen
daarbij de meeste aandacht van de jongeren
op. Kunst en cultuur wordt steeds vaker
beleefd via het computerscherm.
Dat maakt het er voor u als grootouder
dan ook niet makkelijker op om met de
kleinkinderen aan cultuurbeleving te doen.
De Kinderpoëzieroute bestaat uit een
werkboekje dat gratis te verkrijgen is
in het Poëziecentrum. Daarin staat een
selectie aan kindergedichten die gekoppeld
zijn aan locaties in de Gentse binnenstad.
U hoeft gelukkig niet onbeholpen op zoek
te gaan naar die locaties. Vooraan in het
werkboekje zit namelijk een handige
wegwijzer. Alle plaatsen bevinden zich in
een verkeersveilige zone. Op die manier kan
u met een gerust hart meewandelen met uw
kleinkind(eren). Elk gedicht is ook voorzien
van een opdracht. Zo beleven de kinderen
plezier op een actieve manier.
De opdrachten zijn zo gemaakt dat ieder
kind er plezier aan beleeft. U als grootouder
mag daarbij uiteraard ook altijd helpen.
Zo kunt u ook nog meegenieten van de
mooie selectie aan gedichten en
bijpassende illustraties.
De werkbundel ‘Kinderpoëzieroute’
is gratis verkrijgbaar in het
Poëziecentrum, Het Toreken,
Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent,
09-225 22 25, sieglinde.vanhaezebrouck@poeziecentrum.be. Je kan
de nodige werkbundels ook gratis
downloaden op de websites van het
Poëziecentrum, WOCK of de Stad Gent.

i

17. Lichtroze oortjes
Al gehoord?
Vrolijke,
ondeugende
en lichterotische
liefdesverhalen
geïnspireerd op de ongekuiste Italiaanse
Decamerone én de Afrikaanse. Verhalen
vol zoet verlangen en begeerte, list en
menselijk improvisatievermogen waaraan
ook de pastoors gretig meedoen. U leert
er over de eerste echtelijke ruzie ter wereld,
het verschil tussen man en vrouw,
weerwolven met een stijve staart en
zwangere mannen.
Met pit en humor verteld, in interactie met
het publiek. Tot u zélf naar huis keert met
lichtjes tintelende oren. Appetijt verzekerd,

ook achteraf! Veerle Ernalsteen vertelt al
een tiental jaren. Ze brengt volkssprookjes
en magische vertelsels van over de hele
wereld. Ze vertelt en speelt, expressief en
soms uitbundig. Liefst van al tot je samen
met haar in een andere wereld zit. Veerle
bracht deze liefdesverhalen samen met
verteller Hilde Rogge op onder andere het
Internationaal Vertelfestival in Alden
Biesen, in tal van bibliotheken in opdracht
van de provincie West-Vlaanderen en op de
Gentse Feesten in 2008 en 2009.
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Veerle Ernalsteen,
Holdaal 62, 9000 Gent
0472-31 55 01 of 09-220 52 95
veerle.ernalsteen@algehoord.be,
www.algehoord.be
Duur: 1u15’ tot max. 1u30’.
Kostprijs: 250 euro excl. vervoer; samen
met Hilde Rogge: 450 euro excl. vervoer.
Praktisch: graag een stoel, een rustige
vertelplek, afhankelijk van de locatie
twee spots, geluidsversterking (headset)
vanaf 100 luisteraars.

18. Mijn kleinkinderen
beginnen
te puberen.
Klein(e) kinderen worden groot en
grootouders worden in hun ogen
stilaan mega superoud … Soms is
het moeilijk om contact te houden
met de leefwereld van al dat jong
geweld. Om toch betrokken te
blijven bij de opvoeding van de kleinkinderen is het zinvol om zicht te krijgen
op wat hen bezighoudt. Hoe doe je dat en
wat doe je vooral beter niet? Hoe
onderhoud je een relatie die gebaseerd
is op vertrouwen? Steve Lapère, begeleider
van Oefenscholen in de Gezinsbond, neemt
ons mee in de wereld van onze puberkleinkinderen. Een voordracht vol
herkenbare situaties gebracht door een
ervaren jongerenconsulent.
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Steve Lapère,
Germain Hoetstraat 11,
8800 Roeselare, 0499-41 48 35
steve.lapere@telenet.be
De vergoeding bedraagt 90 euro +
km vergoeding. De tussenkomst vanuit
het SCW Gezinsbond bedraagt 55 euro +
kilometervergoeding aan 0,30 euro/km
(max. 100 km, h/t)

19. Nationale thema’s
sociaal-cultureel
volwassenenwerk
a) Bijtanken over opvoeding @ home
De Gezinsbond organiseert
huiskamergesprekken over
opvoeding samen met
vrienden en kennissen. Ouders
wisselen ervaringen uit over een thema
naar keuze. Een gespreksleider begeleidt de
gesprekken bij de gastouder thuis. Ouders
met jonge kinderen (0-12 jaar) kunnen
kiezen uit verscheidene thema’s over de

leeftijdsgebonden sociaal-emotionele
ontwikkelingen (bv. peuterpuberteit, …)
of over hoe je als ouder inspeelt op de
ontwikkelingsbehoeften van je kind (bv.
belonen en straffen, zelfvertrouwen,…).
Ouders met tieners (11-17 jaar) merken
maar al te goed dat hun kind op korte tijd
een veelzijdige ontwikkeling doormaakt.
In de huiskamer bespreken ouders
honderduit de puberperikelen en de
gewijzigde leefwereld van hun tiener(s).
Grootouders vervullen een bijzondere rol in
de opvoeding van de kleinkinderen. Ze zijn
trouwe supporters aan de zijlijn en praten
graag samen met vrienden en kennissen
over hun rol als grootouder.
b) Cyberpesten… pesten in een
modern jasje
Bellen met je buur?
Snel een sms naar je
schat? Chatten met je
kleinkind in Canada?
Een e-mail naar je ma?
Onze communicatiemogelijkheden zijn de
laatste jaren fel toegenomen. Dat hebben
onze kinderen zeer goed begrepen. Een
glimmende gsm en een computer met
supersnel internet behoort bijna tot hun
standaarduitrusting. Ze goochelen met hun
gepimpte Netlog-profiel en via de chat
stappen mensen van over de hele wereld
hun leven binnen. Dat schept natuurlijk
massa’s mogelijkheden. Jammer genoeg
loeren er ook negatieve interacties om de
hoek. Alledaagse dingen krijgen een nieuwe
invulling. Naast het babbelen, hebben we
nu het chatten; naast het schrijven, het
e-mailen en naast het pesten, staat nu het
cyberpesten. Ouders maken zich vaak
zorgen over cyberpesten. Komt het vaak
voor? Welke vorm kan het aannemen?
Hoe gaan cyber-pestkoppen te werk?
Maar vooral: hoe kunnen we onze kinderen
helpen om cyberpesten te voorkomen of te
verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind
belaagd wordt door een cyberpester? En wat
als hij zelf een pestkop is? Deze vorming is
gericht op de praktijk en biedt veel voorbeelden en filmpjes. Het is net zoals ‘Onze
kinderen veilig online’ in samenwerking met
Child Focus.
c) Wortels en Vleugels
Hoe kinderen loslaten en toch voldoende
beschermen? De muziekles stopt en het is al
donker. Kan je dochter alleen naar huis
komen? Kan zoonlief al met de fiets naar
school zonder begeleiding? Je moet snel
een boodschap doen en wil de kinderen
alleen thuis laten. Vanaf welke leeftijd kan
dat? Kinderen worden groter en willen meer
op eigen houtje doen. Ze vliegen onder
jouw vleugels uit. Dat is niet altijd
gemakkelijk. Groot worden gebeurt met
vallen en opstaan. Je hebt wel eens schrik
dat je kind iets overkomt. Soms is het
sterker dan jezelf. Je wil je kind loslaten,
maar toch voldoende beschermen. Verhalen
uit je omgeving en in de media kunnen je
extra bang maken. Ouders en kinderen
kunnen leren mekaar op een gezonde
manier los te laten. Aan het einde van de
kleutertijd komt dit groeiproces in een
stroomversnelling. Een aanbod voor ouders
met kinderen tussen 6 en 14 jaar.

d) 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.
e) Consumententhema’s
1) Sta sterk als consument
Je koopt een nieuwe koelkast, hoeveel
bedraagt de wettelijke garantie? Je krijgt
een boek toegestuurd dat je niet besteld
hebt, moet je dit betalen, terugsturen of
mag je het zo houden?
Je hebt aan de telefoon ingestemd met een
nieuw GSM –abonnement, maar eigenlijk
ben je best tevreden mat de huidige
formule. Wat kan ik doen? ... We hebben
als consument rechten én plichten, maar
kennen ze niet altijd voldoende.
Vertrekkend vanuit dagdagelijkse, zeer
herkenbare voorbeelden (cases) bespreken
we de nieuwe wet op de marktpraktijken en
consumentenbescherming.
Geen theoretische les dus maar een
praktijkgerichte aanpak met als doel de
winkel binnen te stappen als een goed
geïnformeerde en weerbare consument.
2) Pannenkoekenfestijn
Lichtmis, Vastenavond, in sommige streken
zelfs met Allerheiligen, zijn de “pannenkoekendagen” bij uitstek. Pannenkoekendeeg maken is gemakkelijk en zeker niet
duur. Je kunt er eindeloos mee variëren
zowel hartig als zoet. Nadien kan je ze
combineren met een zoete en/of zoute
vulling, en eten als vieruurtje, voorgerecht
of dessert. De bedoeling van deze kookles
is je voldoende tips en inspiratie mee te
geven zodat je nadien je eigen creaties kan
klaarmaken.
3) Suikers, suikerproducten en vervangers
De mens kan vier basissmaken
onderscheiden: zuur, zoet, zout en bitter.
De zoete smaak is de eerste die je na de
geboorte ontdekt. Wanneer we over zoet
spreken, denken we in de eerste plaats
aan suiker. We doorlopen samen de suikerafdeling van de supermarkt: kristalsuiker,
basterdsuiker, honing, ahornsiroop,
melasse, … en vergelijken ze naar samenstelling, gebruik, prijs, … Ook de suikervervangers: cyclamaten, aspartaan, stevia, …
komen uitvoering aan bod. De link
tussen suiker en zijn vervangers en je
gezondheid zal uitvoerig toegelicht worden.
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Voor meer informatie over bovenstaande programma’s of voor een
gespreksleider kan je terecht bij de
dienst sociaal-cultureel werk:
Bijtanken@gezinsbond.be, 02-507 88 93,
www.gezinsbond.be/bijtanken; voor de
opvoedkundige thema’s en vorming voor
grote groepen: 02-507 89 44, of
scw@gezinsbond.be; voor oefenscholen:
02-507 89 46 (op maandag en woensdag)
of oefenschool@gezinsbond.be; voor de
consumententhema’s: 02-507 88 99 of
consumentenwerking@gezinsbond.be

20. Retro fitbal 50+

22. Stora Enso
Langerbrugge

Een fitbal is een grote
zitbal. Op aangename
retromuziek maken
we ons ganse lichaam
wakker, de spieren
worden geactiveerd en daarnaast nemen we
ook de tijd om lekker te relaxen. Zonder de
gewrichten te belasten, werken we aan de
essentiële ondersteunende spieren en aan
een beter evenwichtsgevoel.
Deze sessie is geschikt voor iedereen.
We bouwen alles zachtjes op, dus er is
geen specifieke voorkennis nodig.

Stora Enso
Langerbrugge N.V.,
gesitueerd in de
haven van Gent,
produceert jaarlijks
555.000 ton
kranten- en magazinepapier op basis van
100% gerecycleerd papier en stelt 400
mensen tewerk. Naast veiligheid, kwaliteit
en continue productverbetering ligt de
focus op recyclage van oud papier
en ontwikkeling van hernieuwbare
energie. De eigen energieproductie is
gebaseerd op de verbranding van biomassa
en secundaire brandstoffen en wordt
aangewend in het papierproductieproces.
Het bedrijfsbezoek duurt 2u en omvat: een
presentatie, een rondgang aan de krantenpapierlijn (oud papier magazijn,
ontinktingsinstallatie, papiermachine en
inpakmachine) en een afsluitend gesprek
met koffie en/of water.
Elke bezoeker brengt 1 tot max. 2 kg oud
papier mee. Tijdens de rondgang kan de
bezoeker dit oud papier zelf - na correct
sorteren - op de laadband gooien in het
oud papier magazijn. Alle bezoekers dienen
over een gezonde conditie te beschikken:
naast een stevige wandeling worden ook
verschillende roostertrappen genomen in de
productiehal.

Valerie Vanthournout,
Krevelstraat 9, 9000 Gent,
0479-33 21 99, info@valavie.be
www.valavie.be
Prijs: 45 euro/uur,
maximum 10 deelnemers.
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21. STAM
Stadsmuseum Gent

Het nieuwe Stadsmuseum op de Bijloke
wordt de toegangspoort tot de stad.
In het vast circuit brengt STAM de
ontwikkeling van Gent in beeld tot op
heden en waar mogelijk kan je zelfs een
blik op de toekomst werpen. Het STAM
is een erfgoedforum, een wegwijzer naar
andere culturele elementen van Gent en
een platform voor een actief erfgoedbeleid.
Het zal op de Bijlokesite het verhaal van de
stad brengen en u (nog) warm(er) maken
voor Gent. Een vast circuit zal u meenemen
langs een chronologisch parcours van
objecten en multimedia die de ontwikkeling
en groei van Gent schetsen.
Alles wat Gent tot Gent maakt zal de revue
passeren. De tijdelijke tentoonstellingen
zullen het begrip ‘stedelijkheid’
bevattelijk maken en op telkens weer een
andere manier tonen wat een stad tot stad
maakt. Wat het STAM anders maakt, is dat
het echte topstuk zich niet tussen de muren
van het STAM zal bevinden. Dat topstuk
is Gent zelf en een bezoek aan het
Stadsmuseum zal niet volledig zijn zonder
een bezoek aan de stad.
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Bijlokesite, Godshuizenlaan 2,
9000 Gent, 09-269 87 90,
stam@gent.be, www.stamgent.be
Openingstijden: open van dinsdag tot
zondag van 10 tot 18u. Groepen vanaf
15 personen: 4,5 euro /per persoon, 1
euro voor jongeren van 19 tot -26 jaar,
gratis voor jongeren -19 jaar. Stamrondleiding van ca. 1,5 uur – gids: 75 euro
(max. 20 pers. per gids). Combinatie
met taxiboot, stadswandelingen en
thematische rondvaarten op aanvraag.

Wondelgemkaai 200,
9000 Gent, 09-257 72 52
of 0486-86 67 90
sylvia.debacker@storaenso.com
Het bezoek is gratis.
Minimum aantal bezoekers: 15
maximum aantal bezoekers: 60
Enkel op zaterdag en zondag
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23. Van Pandjeshuis
tot Casino
De Berg van
Barmhartigheid. Zo
heet het Brusselse
pandjeshuis. Ooit
waren er 27 in ons
land, nu nog ééntje
in het hartje van de
Marollen. Deze overheidsinstelling vierde in
2008 haar 390ste verjaardag!
Het pandjeshuis beleeft drukke tijden
door de financiële crisis. Gemiddeld komen
dagelijks 10 nieuwe klanten juwelen
binnenbrengen, een kwart meer dan in
gewone periodes. Het systeem is simpel:
wie geld nodig heeft, kan dat krijgen ten
belope van de waarde van een onderpand
en dat voor een periode van 6 maanden.
Er wordt nooit naar het waarom gevraagd
en die discretie maakt deze formule zo
succesvol. De begeleide rondleiding gebeurt
altijd op een dinsdag (dag van de openbare
verkopen) om 10u en soms uitzonderlijk op
een donderdag of zaterdag, dagen waarop
een speciale uitzonderlijke verkoop gepland
is. Mevrouw Annie van den Eeckhoudt,
verantwoordelijke van de experten van het

pandjeshuis, verzorgt met grote deskundigheid deze 2 uur durende rondleiding die
eindigt in de verkoopzaal. Gezien de
rondleiding duurt tot 12u kan er in de
omgeving iets gegeten worden en in de
namiddag kan de verkoop mee gevolgd
worden of een bezoek gebracht aan het
casino met demonstratie van enkele spelen.
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Berg van Barmhartigheid
(pandjeshuis),
Sint-Gisleinsstraat 23,
1000 Brussel,
02-512 81 83 (vragen naar mevrouw
Annie Van den Eeckhoudt)
www.bergvanbarmhartigheid.be,
bvbadm@skynet.be t.a.v. Annie Van den
Eeckhoudt.
Maximum 25 personen,
start verkoop om 13u.
Kostprijs: voorlopig nog gratis, vanaf
2011 waarschijnlijk een kleine
tussenkomst voor de begeleiding.
Gegevens Casino: Grand Casino Brussels,
Dusquesnoystraat 1000 Brussel
02-289 11 30,
event@grandcasinobrussels.be
www.grandcasinobrussels.be

24. Verhalen voor
kinderen en
volwassenen
Katrien Van Hecke vertelt
eigen sprookjes en
onbekende volkssprookjes.
Even rustig gaan zitten,
mp3 op nul, en voor je het
weet zweeft je hoofd als een
vliegend tapijt onbekende
werelden binnen.
Waarom sprookjes vertellen?
“Kinderen worden al zo lang door sprookjes
gefascineerd omdat ze extreme gevoelens
die ze nog niet aankunnen naar hartenlust
kunnen projecteren op gemene stiefmoeders,
heksen, volmaakte feeën, monsters,
reuzen,...” John Cleese
Sprookjes trekken de verbeeldingswereld
open: fantasie helpt je vooruit in het leven:
wie zich verbeeldt dat hij iets aankan, kan
dat ook! Sprookjes spreken in beeldentaal
en zijn op die manier gesneden koek voor
kinderen - kinderen denken immers in
beelden. In sprookjes worden waarden
als moed, doorzettingsvermogen, trouw aan
jezelf, verwondering, hoop, op een
ontspannende manier aangereikt.
Sprookjes zijn multicultureel, Assepoester
bijvoorbeeld is populair in China, NoordAfrika, Europa, Latijns- en Noord-Amerika.
Sprookjes zijn universeel: er bestaat geen
land, geen cultuur zonder sprookjes.
Katrien Van Hecke,
Blekersdijk 13, 9000 Gent
katrienvanhecke@telenet.be,
www.katrienvanhecke.be,
09-223 07 97, 0473-29 21 58
Duur: één uur of op verschillende tijdstippen een kwartiertje
Prijs: 150 euro (gesubsidieerde lezing
mogelijk) + 0,30 euro /km vergoeding
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naar af. Vrouwke Datje wordt weer Zotte
Belle Snotte. Een verhaal met een gulle
lach en even een traan wegpinken …

25. Vragen
om vragen
Wil je een gezellig samenzijn
met net dat tikkeltje meer?
Een lichtvoetig cultuurprogramma dat toch de juiste
vragen stelt … Dan is ‘vragen
om vragen’ het ideale antwoord
op je bekommernis! Het gaat over - hoe
kan het ook anders: Vragen! Vragen gesteld
door kinderen aan mama’s en aan oma’s;
door papa’s aan kinderen; door mama’s aan
pubers; door liefjes aan liefjes; door
mannen aan vrouwen en omgekeerd.
Kortom vragen om vragen!
Met liedjes en dansjes. Een deugddoend
en vol enthousiasme gebracht programma
met veel spelplezier. De zusjes Marijke en
Marleen De Winne zijn toneeltalenten die je
meenemen in een zeer herkenbare wereld.
Pretentieloos amusement!
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Marijke De Winne,
Roze 86, 9900 Eeklo,
09-377 92 48, 0474-69 34 69
winneken@gmail.com
Het programma duurt één uur zonder
pauze. Uitkoopsom: 180 euro en
0,30 euro /km verplaatsingskosten.

26. Vrouwke Datje

Geef kansarmen een tribune en hun leven
komt tot leven. Ze hebben iets te vertellen,
al beseffen ze dat vaak zelf niet. Hun
ervaringen, emoties, geschiedenis is méér
dan een persoonlijk verhaal. Hun vertelling
opent een wereld die voor velen zo
onbekend is ...
De monoloog ‘VROUWKE DATJE’ is zo’n
persoonlijk verhaal. Haar naam: Belinda.
In de verpauperde buurt vanwaar ze
afkomstig is, noemden ze haar ‘Zotte Belle
Snotte’. Zowat iedereen spotte met haar.
Ook op school was ze de verstotene, de
pispaal, het zwarte schaap. Haar jeugd was
grijs en grauw, één brok ellende. Tot op een
dag ze een jongen leert kennen. Een wat
simpele, verlegen, brave en ziekelijke zoon
uit een al even eenvoudig en arm gezin.
Wie anders zou haar gewild hebben?
Ze trouwen. En wanneer haar man dan zegt:
‘nu zijt ge mijn vrouwke, Datje’, blijft hij
haar voortaan altijd even teder, even lief
‘Vrouwke Datje’ noemen. Ze krijgen een
kind. Nu wordt ze ook ‘Moeke Datje’
genoemd. Datje weeft een cocon rond haar
en haar gezinnetje. En in deze cocon schept
ze levensmoed, wilskracht, heeft ze de
mooiste dromen en toekomstplannen.
In dit veilig warm nest is ze vrouw, moeder,
echtgenote. Maar er gebeurt iets heel ergs ...
Haar wereld stort in. Ze drijft weg, terug
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Vzw Moeders-was-verzachter,
Nanovestraat 92, 1745 Opwijk,
Chris Lenaerts, 052-37 25 56,
0479-38 96 88,
info@moeders-was-verzachter.be,
www.moeders-was-verzachter.be
Voorstelling: 320 euro, verplaatsingskosten 0,3 euro/km (vanuit Opwijk).
Zaal met podium. Belichting wordt zelf
meegebracht. Duur: 60 min.
I.s.m. Welzijnsschakels

27. Zingen met peuters
Kinderen worden
geboren met een
natuurlijke
gevoeligheid voor
muziek. Reeds
voor de geboorte
herkennen baby’s
ritmes en klanken. Door al vroeg te zingen,
te rijmen, ritmes te slaan, … worden
kinderen gestimuleerd in hun toekomstige
muzikaliteit en liefde voor muziek. Muziek
heeft echter ook een positieve invloed op
de algemene ontwikkeling van kinderen.
Taal, geheugen en concentratie, onthouden
met behulp van rijm of melodie, …
Daarnaast is er via de nauwe band met dans
meteen een link naar motoriek.
Sarah Verhulst, pianist/zangeres met
jarenlange ervaring in muzische vorming
met peuters en kleuters, ontwikkelde deze
workshop in opdracht van Musica,
Impulscentrum voor muziek en heeft voor
de Gezinsbond de opleiding van de begeleiders van deze workshop gecoördineerd.
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scw@gezinsbond.be,
02-507 89 44
Honorarium (30 euro) en de
verplaatsingskosten (0,30 euro/km).
De organisator betaalt 15 euro kostenvergoeding. Voor ouders met peuters
tussen achttien maanden en drie jaar.
Maximum 15 kindjes en 15 volwassenen,
per kindje één ouder. Zorg voor een knus
lokaal. Op de vloer voorzie je kussens of
een speelmat.

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
Michaël Op de Beeck
Filip Paelman
Nele Van Schelvergem
Mady Vion
Vormgeving en coördinatie:
Aureel Van den Brande
www.gezinsbond-ovl.be

Verborgen
schatten

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.

> Een activiteit voor grootouders en
senioren.

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
secretariaat.scw@gezinsbond-ovl.be
suzanne.vreys@gezinsbond-ovl.be
aureel.vandenbrande@gezinsbond-ovl.be
www.gezinsbond-ovl.be

Herinneren jullie je nog onze Verborgen
Schatten in Aalst? … Wellicht wel!
Vele Oost-Vlaamse bestuursleden
mochten toen genieten van een
avondje amusement, en hebben dit
ontzettend gewaardeerd.
Op dinsdag 22 maart 2011,
vanaf 19u, kan je terecht in de kleine
theaterzaal van CC De Werf in Aalst,
voor een ‘toonmoment’ van een aantal
boeiende, originele, grappige,
betaalbare, ... gezelschappen,
(vooral) gericht naar kinderen, maar
ook naar volwassenen.Ben je op zoek
naar een leuk programma voor een
paasfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest,
enz … noteer dan deze avond nu al
in je agenda! Je kan er ook kennismaken met het aanbod van Crefi, GSF,
Familiatours-Gezinsvakanties, JGA en
SCW-nationaal, …
Alle geïnteresseerde bestuursleden zijn
welkom, en het wordt jullie bovendien
gratis aangeboden. Een avond dus om
niet te missen!!!!
info: educatieven@gezinsbond-ovl.be
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