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tips voor je
bondswerking

1. Bedrijfsbezoek: duurzaam
ondernemen met koffie –
Koffie Kàn in Wenduine
			
Innovatie en eerlijke
			
handel zijn echte
			
modebegrippen. Meestal
			
roepen ze het beeld van
			
subsidies en ngo’s op
maar het kan ook anders. Heel anders.
Gewoon economisch rendabel en toch
duurzaam, een KMO zelfs: Koffie Kàn is
zo’n bedrijf dat zijn tijd ver vooruit was.
In het centrum van Wenduine branden ze
koffie: geen gewone koffie en volgens een
eigen ontwikkelde technologie. Maar niet
alleen wat productie betreft ook de afzet,
de distributie en de verkoop, verloopt
volgens het duurzaamheidprincipe.
Koffie Kàn is een bedrijf dat zich mede
verantwoordelijk voelt voor de maatschappij
en door die instelling zijn zij al lang voor
het mode werd een schoolvoorbeeld van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Tijdens een bedrijfsbezoek krijgt u de hele
uitleg van plant over boon tot de heerlijke
drank. Daarna is er uiteraard mogelijkheid

tot proeven én vragen stellen. Een uniek
bedrijf volgens een uniek concept in het
centrum van Wenduine.
Wie? Groepen tot max. 30 personen.
Wanneer? maandag en dinsdag
(Aangezien er ’s morgens
wordt geroosterd, is dit het
meest interessante moment om het
productieproces te zien).
Duur: ongeveer 1 uur.
Prijs? 3,75 euro per persoon, met een
minimum van 74 euro.
Reservatie? 050-41 46 23 of
marjolein@koffiekan.be. U ontvangt
nadien een schriftelijke bevestiging.
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2. Bedrijfsbezoek:
Verhofstede Fruitsappen
Van bloem tot sap… een
boeiende rondleiding op het
fruitsapbedrijf. Kom gerust
eens op bezoek op het fruitsapbedrijf van
de familie Verhofstede. Je krijgt de
geschiedenis van het bedrijf te horen en
je krijgt een rondleiding in de boomgaard

met info over de milieuvriendelijke teelt- en
snoeimethodes. Men vertelt boeiend over
bijen en planten, nuttige en schadelijke
insecten. Je krijgt een rondleiding door het
productieproces in het sapbedrijf en een
degustatie van verschillende samenstellingen van fruitsap als afsluiter. Dit is
een activiteit met slecht weergarantie!
Regent het pijpenstelen, dan projecteren
we het gewoon op de witte muur. Ook
rolstoelgebruikers zijn welkom.
Reservatie:
info@fruitsappen-verhofstede.com
09-346 87 79.
Prijs: 2 euro per persoon met een
minimum van 50 euro per groep
(groep max. 50 personen)
Rondleiding (max. 2 à 3 uur) niet op
zondag en ’s avonds.

i

3. Bezoek een
vogelopvangcentrum
Vogelbescherming Vlaanderen overkoepelt
en coördineert een keten van elf Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC),
verspreid over heel Vlaanderen.

Deze centra – die op
zelfstandige basis
werkzaam zijn – staan
in voor de deskundige
opvang, verzorging en revalidatie van hulpbehoevende, in het wild levende vogels en
andere wilde dieren. Hoofddoelstelling is
zoveel mogelijk van deze gekwetste, zieke
of verweesde dieren met de grootste
overlevingskansen terug in de natuur vrij
te laten. Om gewenning aan de mens te
voorkomen, wordt de revalidatieperiode
zo kort mogelijk gehouden en is de
accommodatie niet toegankelijk voor het
publiek. Een Opvangcentrum voor Vogels
en Wilde Dieren is immers geen dierentuin,
maar eerder een soort van veldhospitaal
voor noodlijdende wilde dieren. Er kan
echter een uitzondering worden gemaakt
voor educatieve doeleinden. Scholen en
groepen die willen kennismaken met de
werking van een opvangcentrum, kunnen
hiervoor een afspraak maken.
Geraardsbergen - Lierde
Filip Berlengee & Nancy Van Liefferinge
Hoge Buizemont 211, 9500 Geraardsbergen
0478-88 47 74 - info@sos-wildedieren.be
www.sos-wildedieren.be. Bezoeken enkel
mogelijk op afspraak. Duurt ca. 1 uur.
Prijs: 1,5 euro per persoon, met
een minimum van 30 euro/groep.
Kieldrecht
Eddy De Koning, Kreek 52, 9130 Kieldrecht
03-773 34 86 eddy.de.koning@telenet.be
www.vockieldrecht.be
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Merelbeke
Nick De Meulemeester, Liedermeersweg 14,
9820 Merelbeke - 09-230 46 46
nick.de.meulemeester@pandora.be
vocmerelbeke.be.

4. Citaten
Citaten zijn o.m.
spiritueel of
humoristisch,
gevarieerd, volks
en gevat, moraliserend, vermanend, oud
en nieuw. Zeker niet saai qua inhoud, want
de auteurs ervan zijn filosofen, historici,
journalisten, politici, humoristen, stand-up
comedians. Wat de vorm betreft maken wij
een duidelijke ordening, we vergelijken,
pluizen uit en leiden af. Het is geen eenrichtingsverkeer: sommige citaten weken
zeker reacties los tijdens de uiteenzetting,
kernachtige quotes "vragen" vaak om een
woordje uitleg, mogelijke controverses
kunnen worden toegelicht. Auteurs situeren
in hun tijd, hun specialiteit, hun intensiteit
relativeert en nuanceert hun uitspraak.
Onze bronnen zijn boeken, cursiefbundels,
tijdschriften, verrassende opmerkingen uit
de pers en uiteraard een dozijn citatenboeken. Citaten thematisch selecteren,
uitpluizen, kenschetsen, variëren,
vergelijken en actualiseren. We horen een
bloemlezing van gevleugelde woorden
over de zeven Kapitale zonden en de vier
Kardinale deugden.
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De Block Jozef - 053-774963.
Kostprijs: 100 euro
+ verplaatsingskosten.
Materiaal: liefst magnetisch bord +
magneetjes (niet strikt noodzakelijk)

5. Creatief omgaan
met kinderen
Over creatief denken in de
opvoeding. Tafel dekken,
afwassen, tanden poetsen,
zich klaarmaken voor school,
afspraken maken, ... Niet zelden
leidt dit tot discussies tussen
ouders en kinderen. Met een
beetje fantasie kan je deze dagelijkse
beslommeringen speels aanpakken.
Door creatief te zijn in je rol als opvoeder,
wordt de uitwisseling met je kind meer
ontspannen, boeiend en uniek.
Vanaf 12 deelnemers.
Kostprijs: 15 euro
Contact: scw@gezinsbond.be
02-507 89 44
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6. De moord op Bertha 		
Braeckman ontrafeld
“Gisteren 15e october 1909 in
de namiddag rond 4u30 zond
ik mijn meisje Bertha om 2
broden met enen netzak bij
Camiel Van Acker op den
Bergendries. Rond 9 ure van
den avond was zij nog niet
thuis, wij hebben overal
gezocht en geïnformeerd en
nergens hebben wij ze gevonden en maar
enkelijk vernomen dat zij met een manspersoon gezien geweest was, gaande in de
richting van de kopkapel met haren netzak
met 2 broden in”.
Wat is er gebeurd? Fietstocht naar de
waarheid achter de gruwelijke moord op een
meisje anno 1909. Gids is Rudi De Clercq.
Samen volgen we op de fiets het traject
van dader en slachtoffer in het Lokeren van
1909.
Reservatie: Infopunt Toerisme Lokeren
09-340 94 74 of toerisme@lokeren.be
3,40 euro p.p. voor de fietstocht
van 2 uur. (met een minimum
van 50 euro)
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7. De Vlamingen op de Titanic
In 2012 is het precies
100 jaar geleden dat
de Titanic zonk. Naar
aanleiding van deze
verjaardag brengt
Dirk Musschoot een
nieuwe, boeiende

vertelling. Het opzoekingwerk voor zijn
boek duurde zowat vijftien jaar. Uiteindelijk
werd dit boek, over de lotgevallen van de
27 Belgische passagiers aan boord van de
Titanic, een bestseller. Kunsthal De SintPietersabdij in Gent maakte rond dit boek
een gelijknamige tentoonstelling die door
maar liefst 37.000 mensen werd bezocht.
Contact: Dirk Musschoot
09-227.84.94
dirk.musschoot@telenet.be
dirkmusschoot.be.
Kostprijs van de voordracht:
200 euro + km-vergoeding.
Graag een 50-tal deelnemers.
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8. Een senioren-abc
Enkele schalkse en af en toe
ernstige bedenkingen over het
ouder worden. Enkele rake
situatieschetsen over grootouders en kleinkinderen.
Af en toe een terugblik naar ‘de tijd van
toen’, geprojecteerd op ervaringen van
vandaag, met een kritische noot en met
positieve ondertoon. 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.
Duur van de voordracht: 50 minuten.
Prijs: 75 euro + 0,30 euro per km
onkostenvergoeding voor vervoer.
De voordracht wordt alleen
gegeven in de regio, maximum
ongeveer 40 km rond Gent.
Benodigdheden: enkel een tafeltje en
een 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.
Contact: Roland en Mies De SmetVergaelen, 09-231.06.13 (bij voorkeur)
0486-28.86.08 - mies.vergaelen@skynet.be
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9. Vom Fass:
een culinaire ontdekking
VOM FASS is een mediterraans
concept waar je kunt proeven
en genieten van artisanale
producten van superieure
kwaliteit. De naam VOM FASS – “van het
vat” – verklaart het concept: excellente
olijf- en notenoliën, Aceto Balsamico’s en
vruchtenazijnen, distillaten en likeuren
worden uit het vat, glasballon of aarden
kruik getapt. Het grote aanbod aan deze
delicatessen maakt van een bezoek aan
VOM FASS altijd een culinaire ontdekking.
Deze ‘culinaire ontdekking’ brengen we in

de vorm van interactieve kooksessies en
proeverijen, van lezingen of een combinatie
van beide. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de locatie en
accommodatie. Jullie komen naar ons toe
of wij komen naar jullie, alles kan.
Enkele suggesties: Gezonde voeding We geven uitleg over ‘Goede vetten versus
slechte vetten’, ‘Het omega 3-6-9 verhaal’,
‘Noten & zadenoliën, gezond genieten’ en
combineren dit met een beperkte proeverij.
Interactieve kooksessies - Samen koken
waarbij de nadruk ligt op proeven en samen
zoeken naar perfecte smaakcombinaties.
Mogelijke thema’s kunnen zijn:
Bruschetta’s, Pesto’s & pasta’s, Walking
diner, Feestelijke gerechtjes, Slaatjes
met perfecte dressingcombinaties, Wijnproeverijen - met als mogelijke thema’s:
Toppers uit Italië, Toscane: IGT versus DOC
versus DOCG versus SUPER TOSCANS, …
Nele Van Den Brulle - 0494-29 88 59
n.vandenbrulle@vomfass.com
vomfass.be/verenigingen.html.
Prijs: 5 euro per persoon met een
minimum van 100 euro. Deze prijs bevat
de oliën en azijnen die puur worden
geproefd en gebruikt in de gerechtjes.
De organisatoren zorgen voor de andere
ingrediënten.
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10. Een muts voor je huis

11. Voor een sportief dagje
kajakplezier!
			
Wenst U een
			
kajak of kano
			
te huren in het
			
Waasland?
			
Bij kajakverhuur
			
kan u terecht
voor een daguitstap langs de rustige en
mooie Durme te Lokeren. U bent steeds
welkom na reservatie, zowel individueel als
in groep.
Voor wie? Voor iedereen met zin in een
dagje kajakplezier. Voor iedereen die een
positieve waarde toekent aan de natuur en
het behoud ervan.
Waar? Op de Durme tussen Lokeren en
Sinaai. Startplaats? Aan de parking van het
station van Lokeren. Deze parking is gratis
en op 300m van de Grote Markt.
Wanneer? Steeds na reservatie.
Elke dag tussen 09:00u en 19:00u.
Nuttig om weten: het kajaktraject eindigt
terug aan de parking te Lokeren.
Prijzen kajakhuur per persoon: 15 euro
voor een ganse dag, 3,5 euro per uur.
Huur een kano voor een ganse
dag tussen 09u en 19u.
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Je dak isoleren is de best
renderende ingreep aan je huis.
Langs het dak gaat gemiddeld
26% van je verwarmingskosten
verloren. Met een goede muts
van dakisolatie kan je dus flink
besparen! Tijdens de voordracht
wordt uitgelegd hoe een zolder verbouwd
wordt naar een gebruiksruimte die
aangenaam warm blijft in de winter,
en koel in de zomer. Maximaal thermisch
comfort en ventilatie worden uitgelegd.
Maar ook als de zolder enkel als opslagruimte gebruikt wordt, heeft je huis nood
aan een isolatiemuts. Wanneer isoleer je
beter de tussenvloeren, en hoe pak je dat
aan? Of plaats je hoogrendements dakramen
voor meer natuurlijk licht? Afwerking,
verwarming en tussenwanden worden
bekeken. Wat kosten deze ingrepen, welke
premies zijn er, en kan je dit extra comfort
ook terugverdienen? Na elke vormingsavond
wordt voldoende tijd voorzien om in te
gaan op de (praktische) vragen van
individuele gezinnen.

Huur per uur minimaal voor 2 uur
en met vertrek voor 10u of na 14u.
Groepen genieten 10% korting vanaf
20 personen op de dagprijs.
Kajakvaren in combinatie met wandel- of
fietstocht (+30 personen).
Prijs huur kajak: 9 euro p.p. voor gewone
groep, 8 euro p.p. voor schoolgroep.
Prijs wandeltocht: 1 euro p.p.
Contact: Kajak Company - 0475-45 43 18
kajakcompany@skynet.be, t.a.v. Christel
Samoy

12. Er was eens,
heel lang geleden …
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Kleine voorstelling: gezien het
poëtische karakter kunnen er
max. 90 personen meegenieten.
Spel ca 60’. Aankomst: ca 1u30
voor aanvang. Prijs: 390 euro.
Vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per
persoon meerkost.
Vervoer: 0.48 euro/km vanuit Gent.
BTW: 6%
De productie kan plaatsvinden in
cultuur- & ontmoetingscentra,
bibliotheken, scholen, jeugd- &
dienstencentra.
Contact: Tine Hofman ~ Kip van Troje,
Eendrachtstraat 172, B-9000 Gent
09-223.06.64 ~ 0478-37.45.34
tinehofman.be

13. Fotobewerking met Picasa
Geen enkele foto wordt
afgedrukt zoals hij uit
het digitale toestel komt. Dat geldt niet
alleen voor de foto’s die we bewonderen
in tijdschriften, maar het is ook aangewezen
voor de foto’s die wij zelf maken. Een
beetje bijsnijden, contrast en kleur
aanpassen, omzetten in zwart-wit of sepia,
dit en nog veel meer kan allemaal via onze
eigen thuiscomputer.
Met Picasa bvb, een gratis fotobewerkingsprogramma, te downloaden via Internet.
Foto’s bewerken, betekent foto’s
verbeteren, zodat je foto er helemaal uit
ziet zoals jij dat wenst.
Wie nog een stapje verder wil gaan en met
Picasa leuke foto’s of kaartjes wil maken,
om af te drukken, of om te versturen via
mail, komt ook aan bod.
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Prijs: 275 euro – gratis voor
energieke afdelingen
info: energieconsulent@gezinsbond.be
02 507 88 60

De verhalen van Grimm zijn de meest
bekende en geliefde sprookjes ter wereld.
Wij laten de poëzie in sages schitteren,
stoffen minder gekend werk af en poetsen
bekende verhalen op.
Van sprookje over literatuurgeschiedenis
tot volksverhaal, in deze voorstelling
bundelen wij het allemaal.
Sfeerklanken bij de tekst en solo’s door
muziek en ritmes van accordeon, blues
harp, whistles, toms, snare, hi-hat,
cimbalen, percussie allerhande en klanken
uit vaatjes vol verrassende voorwerpen.
Kippenvelmomenten, kakelende interactie
en donzige melodieën, of een uur
wegdromen en ontdekken … Tijd voor pure
nostalgie. Grimm Gracieus reist rond vanaf
januari 2012 tot december 2013.

200 jaar - 200 verhalen van de gebroeders
Grimm. In 2012 vieren wij dit.

Deze praktische vorming
wordt geleid door Luc Bosmans.
bosmans.luc@skynet.be - 03-773 14 70.
Tarief: 100 euro + verplaatsingskosten.
Te voorzien door de afdeling: beamer +
projectiescherm.

Hoe verbeelden kunstenaars het
probleemloze, schattige kind? Maar ook:
hoe tonen ze situaties waarbij het kind
een gevaar vormt voor de volwassene, of
omgekeerd: hoe worden situaties in beeld
gebracht waar het kind zelf in gevaar is?

14. Een koffertje vol geluk

Het meerjarenproject ‘In de ban van Geluk’
zorgde ook voor “gelukskoffers”.
Sinds hun ontstaan werden de koffers
omgetoverd tot een pedagogisch instrument
dat niet alleen in scholen maar ook in je
eigen afdeling kan gebruikt worden.
Maar dan eerder in beperkte kring: geluk
moet je niet van de daken schreeuwen,
maar koesteren met gelijkgezinden of net
met hen die een extra portie zouden
kunnen gebruiken.
Tegenwoordig is er duidelijk een markt voor
welzijn en geluk. Maar sinds de mens de
aap in de evolutieketen opvolgt, is het zijn
gewoonte om een beschermend voorwerp
te bezitten waardoor hij of zij zich veilig
waant tegen de dagelijkse gevaren: geluksbrengers! Om ongeluk te weren en geluk
te brengen. Ze zijn door de eeuwen heen
en in alle culturen bekend en in gebruik
(geweest). Van sommigen is de symboliek
en het verhaal erachter doorheen de tijd
verloren gegaan, zoals het hoefijzer,
klavertje vier, een varkentje,…
De Gelukskoffer kan een aanzet zijn om
de betekenis van geluksbrengers terug te
ontdekken en om over geluk en welbevinden
te filosoferen. De geluksbrengers uit de
oorspronkelijke koffers werden verwerkt in
de nieuwe invulling maar er zit nu ook een
leuke quiz bij over geluk, deels gebaseerd
op het boek Geluk hangt in de lucht.
Een leuke leidraad voor een persoonlijk en
boeiend gesprek in je afdeling. Ook voor
degene die de afdeling begeleidt is al het
materiaal voorzien.
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Ontlenen: Wereldcentrum vzw
Steunpunt voor Mondiale Vorming
in Oost-Vlaanderen (partner van het
provinciebestuur)
Voldersstraat 1 (ingang via Paddenhoek),
9000 Gent - 09-233 75 46
info@wereldcentrum.be - wereldcentrum.be

15. Gevaarlijk jong. Kind in
gevaar, kind als gevaar.
De tentoonstelling “Gevaarlijk jong. Kind in
gevaar, kind als gevaar” neemt de bezoeker
mee op een tocht vol vragen.

Hoe hebben psychiaters, opvoeders of
journalisten kinderen die op de een of
andere manier ‘gevaar’ vormden,
beschreven, opgevoed, geholpen?
Het is een merkwaardige geschiedenis:
onze opvattingen nu zijn soms zeer
verschillend van vroeger.
Of anders nog: wat in de ene cultuur een
groot risico vormt, is in een andere
probleemloos. Aan de hand van oude
schilderijen, hedendaagse foto’s, filmfragmenten, citaten uit psychiatrische
handboeken en kinderliteratuur, objecten
gebruikt bij initiatierituelen en
getuigenissen
wordt een zeer
veelzijdig beeld
geschetst van
hoe volwassenen
het kind zien hoe
ze het verbeelden,
hoe ze met risico
en gevaar al dan
niet durven
omgaan.
Museum Dr. Guislain Gent,
Jozef Guislainstraat 43,
9000 Gent - 09- 216 35 95
info@museumdrguislain.be
www.museumdrguislain.be. Tot 20 mei 2012.
Openingsuren: di-vr: 9-17u / za-zo: 13-17u.
Gesloten: op maandag & 24, 25 & 31/12 &
1/1. Toegangsprijs: 4 euro
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16. Groepsbezoek aan
Volkssterrenwacht
Armand Pien te Gent
Elke vrijdagavond wordt de
volkssterrenwacht Armand Pien
te Gent gereserveerd om
geïnteresseerde bezoekers te
ontvangen. Dan kan in groep een geleid
bezoek aan de sterrenwacht gebracht
worden. Na een presentatie over de
historiek en de werking van de volksterrenwacht volgt een 3D voorstelling en
een rondleiding. Een standaardgroepsbezoek begint om 20u en duurt een 3 tal
uren. 3D voorstellingen: u hebt de keuze
tussen 3 voorstellingen, nl. “Galilei’s bril”,
“1000 meteoren en kometen”, en “Reizen
door de ruimte”. Rondleiding in de sterrenwacht met een bezoek aan het weerstation,
de kleine koepel en de grote koepel. Indien
het weer het toelaat worden de telescopen
op enkele hemelobjecten gericht, zoals de

Maan, planeten, heldere nevels of sterrenclusters. U zult met eigen ogen de wonderen
van het heelal kunnen waarnemen.
Reservatie: het is nodig ruim
op voorhand te reserveren
voor een groepsbezoek.
Via contact met het secretariaat:
09-264 36 74 - info@rug-a-pien.be
Adres: Rozier, 44, Gent. In onderling
overleg wordt dan een datum vastgelegd.
Grootte van de groep: max. 35 personen.
Plaats van afspraak: ingang van de volkssterrenwacht – aan de zijkant van het
gebouwencomplex in de Gezusters
Lovelingstraat, ter hoogte van het
hekken. Prijs: 5 euro per persoon, met
een minimum van 75 euro.
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17. Handreflexologie
Is een therapie waarbij
je zelf je gezondheid
in handen neemt. Het
is gebaseerd op het
principe dat organen
geprojecteerd zijn op de
handen volgens bepaalde zones. Massage
van deze zones verlicht acute klachten.
Het voordeel is dat je dit overal en
onopvallend kan toepassen. Nieuwsgierig
hoe je hoofdpijn, verkoudheidsklachten,
maagklachten, constipatie en stress
verlicht? Dan is deze workshop onder
begeleiding van een ervaren reflexologist
iets voor jou. Hilde Schoonjans is al meer
dan 5 jaar podologe en reflexologe in
Lokeren. Tevens is ze docente reflexology
aan de Ondernemersschool en is ze
voorzitter van de Beroepsvereniging voor
Reflexology.
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Hilde Schoonjans
0498-24.06.84
info@hildeschoonjans.be
Prijs: 30 euro per uur en 0,31 euro per
km. Mee te brengen: kussen, handdoek
en handenlotion.

18. In balans als ouder
Elke dag opnieuw
voelen we als
ouder hoe druk
een gezin wel kan
zijn, tijd maken,
begeleiden,
koesteren,
troosten, samen
vieren, … Daarenboven willen we dit
graag combineren met een boeiende job,
tijd maken voor onze relatie (liefde is
een werkwoord weet je wel), een gezonde
vriendenkring, onze persoonlijke
ontplooiing, …

Niet te verwonderen dat het antwoord op
de vraag “hoe gaat het?” heel vaak luidt:
“goed, goed, goed, druk, druk druk, …”
Om dit alles vol te houden is een gezonde
portie zelfzorg nodig, in de eerste plaats
zinvol voor jezelf, maar niettemin stelt het
je in staat om extra energie te investeren in
allen die je dierbaar zijn.
Dokter Els de Rijck werkte jaren als geneesheer‐hygiënist in de jeugdgezondheidszorg
en als schoolarts. Nu heeft ze een
zelfstandige praktijk ter begeleiding van
ouders om stress binnen het gezin tot een
minimum te herleiden.
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Contactgegevens:
Dr. Els De Rijck - 09-220 44 02
els.baskuul@skynet.be
Prijs: 150 euro + verplaatsingskosten.
Dit is een aanbod van de dienst SCW
Brussel. Het centrum komt tussen in
75 euro van het honorarium en betaalt
ook de verplaatsingskosten.
Als organisator betaal je zelf 75 euro.
Graag een 30-tal deelnemers.

20. Je kind leren
opkomen voor zichzelf
Als kind leef je niet
alleen op deze wereld.
Op school zit je in een
klasgroep. Thuis heb je
broers of zussen. Ook
in de jeugdbeweging of in de sportclub
moet je als kind weerbaar zijn. Dit is niet
voor alle kinderen even gemakkelijk.
Sommige kinderen hebben het moeilijk om
nee te zeggen tegen iets dat ze liever niet
willen. Hoe kunnen ouders hun kinderen
leren om op te komen voor zichzelf?
Vanaf 12 personen.
Prijs: 15 euro.
Contact: scw@gezinsbond.be
02-507 89 44
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21. Kleur- en stijladvies

Er wordt ook informatie gegeven hoe je
deze technieken kan toepassen op het
versieren van taarten. Tijdens de reeks
worden voorbeelden getoond en koekjes en
cupcakes prachtig afgewerkt …
Elke cursist gaat naar huis met wat lekkers
dat als voorbeeld kan dienen om thuis zelf
aan de slag te gaan. Het is de bedoeling om
de volledige reeks (drie lessen) te volgen
zodat er kan worden verder gewerkt op de
kennis van de eerdere lessen.
Deelnemers brengen zelf mee: mesjes,
onderlegger, plastiek zakjes, kommetjes,
eventueel versiering die je zelf hebt,
opbergdoos om je cupcakes mee naar huis
te nemen.

i

Els Vermeulen - 0476-36.79.36
elsvermeulens@hotmail.com.
Prijs: 6 euro per persoon per les
(18 euro per persoon voor de drie lessen)
(met een minimum van 50 euro per les).
Met een maximum van 24 personen
per les.
Kilometervergoeding: 0,30 euro per km.

19. Isoleren kan je leren
Het energierenovatieprogramma 2020 van de
Vlaamse Overheid heeft
grote ambities: tegen 2020
moeten alle daken in
Vlaanderen geïsoleerd zijn. Enkel glas in
verwarmde ruimtes wordt taboe. Bovendien
krijgen alle verwarmingstoestellen een
examen: om te slagen moet het rendement
voldoende hoog zijn. Als Belg kijken we
al gauw argwanend naar wat ‘verplicht’ is.
Maar isolatie en zuinig omspringen met
energie heeft ook grote voordelen. Een
energiezuinig huis is veel comfortabeler om
in te wonen. Zet je de thermostaat hoog en
heb je nog koud? Dan is een geïsoleerd huis
voor jou de oplossing. Investeren kost geld?
Ja, maar door slim gebruik te maken van
premies en belastingverminderingen kan
je de kosten drukken. Bovendien levert je
investering een besparing op je energiefactuur op. Je kan je investering dus
terugverdienen, terwijl de waarde van je
huis stijgt. In deze voordracht zoeken we
naar interessante ingrepen die je thuis kan
toepassen. We bekijken waar het mis kan
gaan, en waar je op moet letten.
Wat is hoogrendementsglas? Waar gebruik je
XPS? Wat zijn de risico’s van spouwisolatie?
Praktijkgericht en met aandacht voor het
rendement.
Voor info of vragen neem
je contact op met de
energieconsulent:
02-507 88 60 of
energieconsulent@gezinsbond.be
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23. Koken met bio
en Fair Trade:
eerlijke wereldkeuken

Ook weten welke kleur en stijl écht bij u
passen? Zijn we een lente, zomer, herfst of
wintertype?
Op deze avond leren we heel wat meer over
welke kleuren we best dragen om er zo
stralend mogelijk uit te zien!
Meer zelfvertrouwen door een persoonlijk
kleuradvies of stijladvies?
Stephanie Poelemans - 0474 -57 08 23
style.in.progress@gmail.com
Spreker vraagt 10 euro
per persoon.
Max. 15 personen per avond.
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22. Koekjes, cupcakes
en taarten versieren
In drie lessen wordt
de basis uitgelegd en
wordt er geoefend om
je gasten thuis te
verrassen met knappe
koekjes, verrassende
cupcakes en prachtige
taarten. In de eerste les versieren we
koekjes met suikerglazuur. In les twee
toveren we cupcakes om met rolfondant of
gekleurde marsepein en in les drie proberen
we enkele technieken uit zoals het spuiten
van boterroom en roosjes of strikjes.

Lekker en gezond koken
met producten uit de
Wereldwinkel en het
biogroentenpakket in een
lessenreeks van 3 avonden. Bio en Fair
Trade producten kennen
de laatste jaren een grote
opmars. Het assortiment aan Fair Trade
producten is de laatste jaren alsmaar
uitgebreid. Een lekker potje koken met
Fair Trade producten, aangevuld met
biogroentjes van hier is dus zeker mogelijk.
Tijdens deze workshop krijgt u zeker de
smaak te pakken. We staan ook even stil bij
het verhaal achter de producten: wie zijn
de producenten? Wat betekent Fair Trade
concreet voor hen?
Aantal deelnemers: Min. 8 – max. 14.
Duur: 150 min. De prijs voor
3 avonden is 30 euro.
(+ vervoersonkosten & kosten
ingrediënten).
Contact: Leen de Clercq - 09-226 76 35
declercq.leen@telenet.be.
OWW Mariakerke - Tonny Alleman
09-330 86 84 - mariakerke@oww.be

i

De sessies kunnen plaatsvinden in de
Wereldwinkel van Mariakerke. De reeks
kan ook op verplaatsing indien er voor
een lokaal met goede kook-infrastructuur
kan gezorgd worden (neem hiervoor
contact met Leen de Clercq)

26. Risicoplanten voor
mens en dier

24. Mag ik triest zijn?
Natuurlijk zien we onze
kinderen graag gelukkig.
Een blij kind is een
geruste ouder. Maar
jongens en meisjes leven
niet altijd op een roze
wolk. Er komt heel wat op hun levenspad
terecht en onze samenleving maakt het hen
niet altijd even gemakkelijk. Op deze avond
worden ouders door Claire Wiewauters (orthopedagoge en psychotherapeute) wegwijs
gemaakt in de gevoelswereld van hun kind.
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Vanaf 30 deelnemers.
Prijs: 75 euro.
Contact: scw@gezinsbond.be
02-507 89 44

25. Met de Vespa of elektrische
fiets door de Vlaamse
Ardennen

Op zoek naar fun met familie, vrienden
of collega’s of een romantisch dagje uit?
Geniet van de buitenlucht, de vrijheid van
de scooter of de fiets, de schoonheid van
het landschap, de smaak van de streekproducten en de magie van de verhalen.
Een GreenCity Tours beleving is het zalige
gevoel van complete vrijheid: je volgt de
route van jouw keuze, op jouw tempo. Je
stopt waar je wilt en zolang je wilt. Je
bent volledig vrij om de streekproducten te
ontdekken of gewoon een glas te drinken
onderweg. Met behulp van een audiogids
ontdek je ongekende wegen en de streek
van de Vlaamse Ardennen met boeiende
en interessante verhalen, leuke weetjes of
historische feiten. Vertrek Vlaamse
Ardennen route, vanuit Avelgem.
Reservatie via GreenCity
0496-10 80 80
greencitytours.be
info@greencitytours.be
Prijzen (all-in)
Scooter alleen
Scooter met 2
Fiets (alleen)

halve dag
(4u)
60 euro
35 euro
30 euro

i
hele dag
(+4 u)
70 euro
40 euro
40 euro

Elke dag van 9u tot 18 u. U geniet
10% korting op de Gezinsspaarkaart.

Hoe het
gesteld is
met de
gevaren van
giftige
planten voor
mens en dier
wordt u uitgelegd tijdens een beamervoorstelling van prof. Marcel De Cleene,
botanicus en schrijver van vier boeken over
giftige planten
Het gaat hier niet over een droge opsomming van giftige planten. De planten
worden immers in hun cultuurhistorische
context besproken (mythologie,
volksgeneeskunde, volksgebruik, rituelen,
symboliek). Vb: de giftige laurierkers werd
vroeger gebruikt om aan pap het aroma van
amandelen te geven, vandaar hun Vlaamse
volksnaam: ‘paplaurier’. De giftige taxus was
ook al bij de Grieken, Romeinen en Kelten
een vereerde dodenplant. De giftige buxus
is opgenomen in een christelijk rituaal
(Palmzondag). De zaaddozen van de slaapbol gebruikte het volk als slaapmiddel bij
kindjes, vandaar hun Gentse naam
‘holuizekes’ (holle huisjes’), enz.
Prof. dr. Marcel De Cleene
marcel.de.cleene@telenet.be
09-228 62 27.
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Kostprijs: 125 euro + 0,30 euro/km
verplaatsingskosten. Duur van de v
oorstelling: 2 x 45 min.
Nodig: beamer, verlengkabel + scherm.

27. Sterrenkijken met de
Volkssterrenwacht Ninove

Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw
Nachthemd ... of hoe je met dit kleine
zinnetje voortaan de volgorde van de acht
planeten in ons zonnestelsel nooit meer
vergeet (Mercurius, Venus, Aarde, Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus)!
Laat je onderdompelen in een hemels
sterrenbad op een boeiende en interactieve
manier gebracht door enkele deskundige
begeleiders van de Volksterrenwacht.
Aansluitend aan de voordracht kan ieder
nog eens door een telescoop het luchtruim
afturen ... op zoek naar een mooi
sterrenbeeld of wie weet een planeet?

Wie zin heeft in meer kan nog altijd zijn/
haar kans wagen op een van de kijkavonden
van de Volksterrenwacht Ninove. Deze
worden iedere 1e vrijdag van de maand
(m.u.v. juli en augustus) gehouden in het
buurthuis te Pollare (let wel: enkel na
afspraak).
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Prijs: 50 euro voor 2 uur.
Nodig: zaal + scherm of
witte muur. Indien je als
groep zelf naar hun kijkavonden gaat,
kost het je slechts 25 euro.
Voor alle info en nog veel andere
interessante weetjes:
http://users.telenet.be/volkssterrenwachtninove

28. Van Eyck vermist

Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck is
een van de hoogtepunten van de Europese
kunst.
Als daaruit twee panelen verdwijnen en één
paneel blijft al bijna tachtig jaar vermist,
dan is het niet overdreven om van de
belangrijkste kunstroof van de twintigste
eeuw te spreken. De belangstelling voor
de diefstal van De Rechtvaardige Rechters
neemt nog jaar na jaar toe.
Rond de diefstal werd een themawandeling
door Gent uitgewerkt: Van Eyck vermist.
Het startpunt is telkens het standbeeld van
de gebroeders Van Eyck in de Limburgstraat
(naast de kathedraal). De wandeling duurt
1 tot 1,5 uur en brengt u langs de
belangrijkste plaatsen in de zaak van
De Rechtvaardige Rechters.
Er is ook een tweede wandeling uitgetekend
in Wetteren, woonplaats van verdachte
Arsène Goedertier: Van Eyck vermist.
De Wetterse connectie.
Inschrijven kost 8 euro
per persoon (6 euro per persoon
vanaf groepen van 6 personen;
gratis tot en met 12 jaar).
Reserveren is verplicht.
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Inschrijven: belgodrome.be
0479-22.46.88. Groepen tot en met 30
personen kunnen ‘Van Eyck vermist’
reserveren op een van de vaste dagen of
op een dag naar keuze.

29. Van Franschmans
en Walenmannen
(over Vlaamse seizoenarbeiders in den
vreemde in de 19de en 20ste eeuw)
In deze voordracht
neemt Dirk Musschoot
je in woord en beeld
mee in het boeiende
verhaal van de Vlaamse
seizoenarbeiders die
tot dertig jaar geleden
om den brode seizoenarbeid moesten doen.
Het was keihard werken, in de bieten,
de cichoreiovens, de steenbakkerijen,
de suikerfabrieken …
Ver van huis, in Frankrijk of in Wallonië,
en niet altijd in menswaardige omstandigheden.
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De vertelling Van Franschmans
en Walenmannen gaat met
‘lichtbeelden’ en duurt in
principe 90 minuten.
De zaal waar de vertelling gebeurt,
moet omwille van de projectie enigszins
verduisterbaar zijn.
Organisator zorgt voor projectiescherm.
Spreker brengt laptop en beamer mee.
Organisator zorgt voor geluidsinstallatie
(microfoon) indien de groep groot en/of
de ruimte akoestisch niet helemaal
geschikt is.
De vertelling kost 200 euro
+ verplaatsingskosten (0,32 euro/km)
uit Mariakerke/Gent.
Dit bedrag kan na afloop worden
voldaan, cash of door overschrijving
(001-1591132-20),
op naam van de vzw Boek-Wijd.
Contact: Dirk Musschoot
09-227.84.94
dirk.musschoot@telenet.be
dirkmusschoot.be

30. Van Paupers tot Poorters,
Van Bedelaars tot Burgers!
Een wandeling door
enkele oude wijken
van Gent biedt ook
de kans kennis te
maken met de
manier waarop de
voorbije eeuwen
tot op vandaag
armoede en sociale uitsluiting werd en
wordt bestreden.
Wat hebben de heilige Coleta, Keizer Karel,
en Sint Ivo te maken met Edward (Wardje)

Anseele, Walter De Buck en Jozef Guislain?
Hoe is de Gentse Parnassus gelinkt aan
tewerkstelling?
Het recht op gezondheidszorg, op
onderwijs, huisvesting, werk, rechtspraak,
inkomen … zowel vroeger als nu, is terug
te vinden in gekende en minder gekende
Gentse plaatsen en monumenten.
“Van bedelaars tot burgers” is: stappen door
gezellige, kleine en rustige straatjes om af
en toe stil te staan bij een gevel of aan een
beeld die verwijzen naar een mensenrecht.
Start: café Trefpunt bij Sint Jacobs.
Duur: 2,5 uur.
Prijs: 3,5 euro per deelnemer
met een maximum van 20.
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Contact: Kristien Hinnion - 09-329 09 84
kristien.hinnion@telenet.be of
Johan Verstraete - 09-235 25 19
johan.verstraete@protosh2o.org

31. Water in de Gentse
binnenstad

32. Waterproblematiek
vanuit 		
Noord-Zuid-perspectief

Het aantal mensen dat geen rechtstreekse
toegang heeft tot water wordt geraamd op
iets minder dan 900 miljoen; hoofdzakelijk
in de Derde Wereld. Het aantal mensen dat
niet is aangesloten op een hygiënisch netwerk ligt om en bij de 2,6 miljard; hoofdzakelijk in de Derde Wereld. Economisch
sterkere regio’s voeren water in via katoen,
soja, exotisch fruit,… en ja, hoofdzakelijk
uit diezelfde Derde Wereld. De mens kan
niet zonder water. Maar ook de economie
loopt droog zonder water. Hoe duurzaam
– evenwichtig – rechtvaardig - … gaat de
mens om met water? Na deze voordracht
praat je een aardig woordje mee over de
wereld-water-uitdagingen.
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Gent is ontstaan waar een sterk
meanderende Leie zich gooit in een zijtak
van de Schelde.
Eeuwenlang hebben de Gentenaars (en dit
tot in de vroege jaren ’60 van de vorige
eeuw met de aanleg van de Ringvaart) zich
ingedekt tegen overstromingsgevaar.
Met toegooien van stukken Leie en Schelde
werd niet alleen de stank weggeduwd, maar
werd de stad ook meer toegankelijk voor
het autoverkeer. Nu worden die stukken
weer opengegooid of hoe “water” mensenstromen kan kanaliseren. In veel landen is
het met het watermanagement eerder zwak
gesteld. Integraal waterbeheer is er (meer
dan hier) een ver van mijn bed show. Met
deze wandeling langs het water, verkennen
we een buurt vervat tussen het Sluizeken,
het zwembad Van Eyck en de Portus. Omdat
water geen grenzen kent, nemen we dit
leidmotief ter harte om onze waterblik op
de wereld wat bij te schaven.
Start: af te spreken.
Duur: 3 uur.
Prijs: 100 euro.
Aantal deelnemers: maximum 15.
Contact: 09-235 25 19
johan.verstraete@protosh2o.org
protosh2o.org.
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Aantal deelnemers: maximum 30.
Duur: 2 tot 2,5 uur.
Prijs: 100 euro +
vervoersonkosten: 0,3 euro/km.
Contact: Johan Verstraete - 09-235 25 19
johan.verstraete@protosh2o.org
protosh2o.org

Dit katern kwam tot stand m.m.v.
Aureel Van den Brande
Erna De Smit
Georgette D’hondt
Gracienne De Bruyn
Mady Vion
Peter Brabandt
SCW Gezinsbond Brussel
Suzanne Vreys
Vormgeving en coördinatie:
Aureel Van den Brande
gezinsbond-ovl.be

Wat is geluk
Omdat het geluk een herinnering is
bestaat het geluk omdat tevens
het omgekeerde het geval is,

Surf eens naar ge

zinsbond-ovl.be

Het provinciaal secretariaat SCW
Limburgstraat 102, 9000 Gent
09-225 26 95
secretariaat.scw@gezinsbond-ovl.be
suzanne.vreys@gezinsbond-ovl.be
aureel.vandenbrande@gezinsbond-ovl.be
gezinsbond-ovl.be

LEGENDE

> 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.
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Bij onjuist adres gaarne bericht

4 De vorige 4 kate
rnen,
boordevol tips voor
de
afdelingswerking,
kun
je er raadplegen en
downloaden.
4 Omdat er wege
ns plaatsgebrek
in deze katern heel
wat tips
niet werden opgeno
men,
zullen er met rege
lmaat
extra gepubliceerd
worden.
4 Het aanbod va
n
activiteiten en tip
s, aangeboden
door de dienst SCW
Brussel, vind je op
de site: 'vrijwillig
ers.gezinsbond.be
'.
Bij jouw eerste be
zoek, als vrijwillige
r,
moet je wel een pe
rsoonlijk gebruike
rsprofiel aanmaken.
Hiervoor heb je, pe
r
brief, volgende ge
gevens gekregen:
lidnummer en cont
rolegetal.

ik bedoel dit: omdat het geluk ons
herinnert aan het geluk achtervolgt
het ons en daarom ontvluchten wij het

en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij
het geluk zoeken omdat het zich
verbergt in onze herinnering en

omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk
moet ergens en ooit zijn omdat wij dit
ons herinneren en dit ons herinnert.

Rutger Kopland

België - Belgique
P.B.
9830 Sint-Martens-Latem
BC 5642

