Nieuwsbrief 5
Verslagen en foto's van voorbije activiteiten kan je terugvinden op onze
webstek www.gezinsbond-stekene.be. Surf gerust eens langs ! 't is de
moeite waard...
We verwelkomen jullie graag ...
10 september 2013 : Sherry, onbekend is onbemind ?
Wij Belgen zijn matige sherrydrinkers. Maar kennen
wij wel de sherrywijnen? Op één sessie trachten we
de wereld van de sherry te doorgronden, analoog aan
de Porto-avond. Uiteraard worden enkele sherrytypes
geproefd en besproken. Marc Van Seghbroeck komt
ons hierin weerom begeleiden.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen die van een glas sherry kan genieten
: 10/09/2013 van 20h tot 22h
: Gildenhuis (nieuwe bovenzaal), Dorpstraat 42, Stekene
: 5€ voor leden, 10€ voor niet-leden
(incl proeverij van 6 sherry's)

Inschrijven bij Anny Gorrebeeck 03 779 63 79 of via jongegezinnen.stekene@gmail.com

15 september 2013 : Relaxatie voor kids

Kinderen kunnen soms druk zijn. Kinderen kunnen
soms heel druk zijn. Het schijnt dat ze vaak spanningen
uit hun omgeving ventileren. Er worden veel verwacht
van het kind, thuis, op school, in de turnclub, van de
vriendjes,…

Bij baby’s en jonge kinderen weet je vaak heel goed
hoe je hen tot rust kunnen brengen. Je zingt een
wiegeliedje, je neemt hen op schoot, wandelt een eindje, wrijft over het rugje…
Ook oudere kinderen maken veel mee en hebben het soms nodig om even stil
te kunnen staan. Je kan hen daarbij ondersteunen. Samen met je kinderen
maak je kennis met speelse oefeningen, spelletjes voor zintuigen en
bewegingen die kunnen ontspannen.

Voor wie
Wanneer

: gezinnen met jonge kinderen
: 15/09/2013 van 14h tot 17h
afhankelijk van de verschillende sessies
14h Lagere school kinderen
15h Kleuters
16h Peuters (met 1 ouder per kind)
Waar
: Binnenspeelplaats Kleuterschool De Molenberg
Kerkstraat 153a – Stekene
Prijs
: 2€ voor leden, 5€ voor niet-leden
In samenwerking met Flink!, Stadionstraat 76a, Stekene
Inschrijven verplicht bij Els D'Eer 03 789 18 83 of liefst via
jongegezinnen.stekene@gmail.com (graag vermelden voor welke sessie je inschrijft)
Betaling op rekeningnummmer 418-8044381-26
met vermelding Relaxatie – naam kind – sessie LS/KS/P

17 september 2013 : GOSA Gewestreis “Paling en bezoek aan Goes”

We rijden naar “t Biezemhof” in Aalter voor het
jaarlijkse palingmenu. Zoals gewoonlijk krijgen we daar
lekkere paling (in ’t groen, gebakken, in de roomsaus,
of op Provençaalse wijze) Wie geen paling lust kan een
smakelijke tournedos krijgen.
Na de middag is er een geleid bezoek aan het
Bevrijdersmuseum in Nieuwdorp. Tijdens de tweede
wereldoorlog werd er in Zeeland tussen de geallieerden en de Duitse bezetter
een hevige strijd gevochten met vele doden en gewonden.
Ook onder de Zeeuwse bevolking vielen vele slachtoffers. Het museum biedt
een indrukwekkende rondgang langs de belangrijke gebeurtenissen in WO2 tot
aan de bevrijding van Zeeland. Aansluitend rijden we naar het stadje Goes
voor een geleide stadswandeling of voor wie het wenst een terrasje te doen.We
sluiten de dag af met voor iedereen 2 belegde boterhammen.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen die graag op reis gaat
: 17/09/2013 (vertrek tussen 9:30 en 10:30)
: Alle deelnemers worden in het centrum van hun afdeling opgehaald
: 56€ voor leden, 59€ voor niet-leden
(Dranken bij de maaltijden zijn niet inbegrepen.)

Inschrijven en betalen kan al tot 31 augustus 2013 bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14,
03 779 91 02 of ludwine.rutsaert@scarlet.be

4 oktober 2013: Bingo avond voor het hele gezin
Na de 'hoofdbrekende' kwissen uit het verleden gaan we het
over een andere - luchtigere - boeg gooien. BINGO: een
gezellige spelavond voor het hele gezin met mooie prijzen in
een aangename sfeer. Inschrijven is niet verplicht, maar je bent
wel zeker van jouw deelname de avond zelf!

Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen
: 4/10/2013 om 19:30h (deuren om 19h)
: Gildenhuis (nieuwe bovenzaal), Dorpsstraat 42, Stekene
: € 3,00 per deelnemer voor leden (met een max. van € 12,00/gezin)
€ 4,00 per deelnemer voor niet-leden (met een max. van € 16,00/gezin)
je kan dan deelnemen aan 3 verschillende “bingo-rondes”, en mooie prijzen winnen. We
voorzien voor iedereen een lekkere versnapering.
Inschrijven kan al tot 1 oktober 2013 bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14, 03 779 91 02 of
ludwine.rutsaert@scarlet.be of op jongegezinnen.stekene@gmail.com

15 oktober 2013 : TV Sterren van de BRT
De grote Vlaamse televisiefiguren van weleer komen tot
leven:Armand Pien,Tony Corsari, Paula Semer, Luc
Philips, Maurice De Wilde en vele anderen. Manu
Adriaens -journalist voor de schrijvende pers - vertelt
over hun heldendaden op het scherm, maar ook over
wat de Vlaamse kijker nooit van hen te zien kreeg.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen die een gezellige namiddag met een lach en een traan
: 15/10/2013 om 14h
: Gildenhuis(nieuwe bovenzaal), Dorpsstraat 42, Stekene
: 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden
(incl koffie of thee en 2 koffiekoek)

Inschrijven kan al tot 11 oktober 2013 bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14, 03 779 91 02
of ludwine.rutsaert@scarlet.be of Anny D'Eer-Gorrebeeck, Potaarde 53, tel 03 779 63 79

16 oktober 2013 : GOSA Gewestfeest

Net als vorige jaren hebben we een interessant programma klaar voor ons
jaarlijks gewestfeest dat doorgaat in de “zaal Familia” Truweelstraat 138 te
Sint-Niklaas
Het programma ziet er uit als volgt:
Welkom door de voorzitter.
Spreekbeurt “TOT JE RECHT KOMEN IN DE
ZORG” door Mr. Manu Keirse secretaris
gezinspolitiek van de gezinsbond.
Koffie met gebak.
Ontspanning door de groep “VAN ALLES WAT”met
Martine,Iris Raf en Patrick uit Stekene.
Gratis tombola.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen die een gezellige namiddag met een lach en een traan wil beleven
: 16/10/2013 om 14h
: Zaal Familia, Truweelstraat 138 Sint- Niklaas
: 8€ voor leden, 10€ voor niet-leden

Inschrijven kan al tot 5 oktober 2013 bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14, 03 779 91 02 of
ludwine.rutsaert@scarlet.be

19 oktober 2013: Gezinsdag “Dieren die sparen'
of Gezinsbond in Planckedael

Op zaterdag 19 oktober trekken we met de Gezinsbond
richting Planckendael. Op deze dag nodigen we al onze
leden uit om met ons te vieren.
Apotheose 10 jaar spaarkaart
Lidkaart & Spaarkaart worden “één”
BINNENKORT MEER INFO! Via onze website, de website
van de gezinsbond en De Bond

Wat je zeker al moet weten.
Datum: zaterdag 19 oktober 2013 van 9u tot 17u
Locatie: Planckendael – Mechelen (Muizen)
Inkomprijs:
Vanaf 18 jaar – 15 euro (i.p.v. 24 euro)
Kinderen 4 jaar tot en met 17 jaar – 4 euro (i.pv. 17,5 euro)
Kinderen tot en met 3 jaar Gratis
Lidkaart/spaarkaartkorting: ter plaatse krijgt men 2 euro per persoon op zijn/haar kaart
geplaatst
Enkel dierenpark? Neen, ook activiteiten op verschillende locaties in thema van dieren
en sparen, kleine theateracts, auteurs lezen voor, animatie, …
Inschrijven?
Ja, vooraf via een webmodule op www.gezinsbond.be, die online komt vanaf einde
augustus / begin september.

20 oktober 2013: Tweedehandsbeurs

Tafelverkoop van baby- en kinderkleding (tot 12jaar),
kinderwagens, kinderbedjes, autostoelen, maxicosi's,
fietsjes... Geen speelgoed deze keer omwlle van onze
speelgoedbeurs in november.

Tafelverkoop houdt in dat je zelf in staat voor de verkoop. De gezinsbond
zorgt voor de organisatie en de accommodatie. De verkoop wordt door jou zelf
bepaald. Je kan ter plaatse jouw koopwaar aanprijzen en met eventuele kopers
onderhandelen.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen
: 20/10/2013 om 13:30h
: Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene
: 10€ voor leden (op vertoon van hun lidkaart), 15€ voor niet-leden

Info: Indien je wenst deel te nemen dan kan je inschrijven vanaf maandag 30/09/2013
bij mevr Yvonne Van Der Kemp Stationstraat 48 – 9190 Stekene (Kemzeke)
Opgelet! bellen & afhalen tussen 19u & 21u op maandag en donderdag 03/779.58.95.

16 november 2013: Koken met Kids “Water en vuur ”
Mama, wat eten we vanavond ? “Vis” Jakkie? Helemaal
niet. Kok Geert van D'Amuse raast samen met die
kinderen door de keuken om te tonen hoe je vis op een
heerlijke manier kan bereiden. Zo wordt jakkie JAMMIE
en jij mag meedoen.
Waar wacht je nog op? Schrijf je in !
Mama en papa zijn welkom om vanaf 17h te komen genieten van jullie kookkunsten.
Kids, breng zeker een schort, keukenhanddoek, snijplank en mesje mee.
Kinderen spelen de hoofdrol. En de ouders ? Die genieten mee !
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Prijs:

kinderen van 6 tot 12 jaar
16/11/2013 om 14:00h
Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene
6€ voor leden, 10€ voor niet-leden

Proevers worden verwacht vanaf 17:00
(proevers betalen 6€ gezinsprijs voor leden, 10€ gezinsprijs voor niet leden).
Inschrijven kan al en tot 12 november 2013 en is VERPLICHT
(ook voor de proeverij) op jongegezinnen.stekene@gmail.com.
Betaling op rekeningnummmer 418-8044381-26
met vermelding Koken – naam kind – aantal proevers

17 november 2013: Speelgoedbeurs
Op onze speelgoedbeurs kan je babyspeelgoed,puzzels
en boeken, gezelschapspelletjes,... kopen of verkopen
via tafelverkoop. Natuurlijk allemaal werkend, volledig
en in goede staat.
Tafelverkoop houdt in dat je zelf in staat voor de verkoop. De gezinsbond
zorgt voor de organisatie en de accommodatie. De verkoop wordt door jou zelf
bepaald. Je kan ter plaatse jouw koopwaar aanprijzen en met eventuele kopers
onderhandelen.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen
: 17/11/2013 van 10:30h tot 12:00h
: Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene
: 5€ voor leden (op vertoon van hun lidkaart), 10€ voor niet-leden

Info: Het verkoopreglement kan je afhalen vanaf maandag 28 oktober 2013
bij mevr. Janique Mollet Klaproosstraat 11 – 9190 Stekene 03/789.01.47
(bellen & afhalen tussen 18u30 & 21u)

20 november 2013: Intergemeentelijke Sinterklaaskaarting 2013
(Bieden en Whisten)

Alle belangstellenden uit het Waasland worden
uitgenodigd tot de INTERGEWESTELIJKE
PRIJSKAARTING (Bieden en Whisten).

Inschrijven van 13.00 tot 13.30 uur. Loten voor maat.Kampen te 14.00 uur.
Inleg 1,5 € en ….. iedereen prijs.Deze kaartwedstrijd wordt begiftigd met €
100 aan Sinterklaasartikelen (chocoladefiguren,speculaas enz…) + inleggelden.
Einde: voorzien rond 17.30 uur.
Voor wie
Wanneer
Waar
Prijs

: iedereen die een gezellige kaartnamiddag wil beleven
: 20/11/2013 om 14h
: Zaal Familia, Truweelstraat 138 Sint- Niklaas
: 1,5 € inleg

Info bij Ludwine Rutsaert, Teerling 14, 03 779 91 02 of ludwine.rutsaert@scarlet.be

3 december 2013: Wereldkeuken van Peru
Klaar voor een boeiende keukenreis? Spring op onze
keukentrein en ontdek al doende de gastronomie van
de wereld. Dit jaar hebben we gekozen voor Peru .
Meesterkok en antropologe Rie Vermeren heeft de halve
wereld rondgereisd. Ze werkt regelmatig in landen in
ontwikkeling met plattelandsvrouwen. Van haar vele
reizen bracht ze heerlijke recepten en typisch kookgerei
mee. Een kookles van Rie Vermeren betekent
automatisch een inleefreis naar een ander land.
Voor wie:
Wanneer:
! Waar:
Prijs

Iedereen die een nieuwe wereldkeuken wil proeven
3 december 2013 van 19:30 tot 22h
Leskeuken Broedersschool , Nieuwstraat – Stekene
15€ voor leden, 20€ voor niet-leden

Inschrijven kan al tot 30 november 2013 ! bij Anny tel 03/7796379 of
jongegezinnen.stekene@gmail.com

Ontvang je nog geen uitnodiging per mail en wil je graag op de hoogte blijven
van onze activiteiten, stuur dan een mailtje naar
jongegezinnen.stekene@gmail.com.

'Vind ons leuk' op facebook. Ook daar vind je allerlei info over onze
eigen activiteiten, activiteiten die wij als gezinbond Stekene
ondersteunen en informatie van de Gezinsbond Nationaal. Je eigen
suggesties, opmerkingen, voorstellen zijn ook van harte welkom

Heb je zin om mee te werken?
GRAAG !
We zoeken nog steeds enthousiaste gemotiveerde
vrijwilligers om onze ploegen te verjongen. Ook voor 1
project of 1 activiteit kan je meewerken, het hoeft geen
langetermijnengagment te zijn hoewel we graag wat meer jonge
bestuursleden zouden hebben.
Weet je niet wat dit allemaal inhoudt ?
Contacteer ons op jongegezinnen.stekene@gmail.com of bekijk even de
website "www.maakgezinnenblij.be" en lees de verhalen.

De dienst Spaarkaart meldt dat...
vanaf 2014 de spaarkaart zal verwerkt worden in de nieuwe lidkaart. De spaarfunctie
wordt niet langer op een chip bewaard maar online op een centrale server.
Een administratieve vereenvoudiging, zo je wil...
Wat betekent dit voor jou als lid?
• Je ontvangt 14 dagen na betaling van je lidgeld voor 2014 2 nieuwe “lidkaart
waar mee je spaart” thuis. Indien je de oude gezinsspaarkaart gebruikt tussen
29 juli 2013 en 31 januari 2014 wordt het saldo van je kaart automatisch
overgezet in je onlineportemonee.
• De afname kan vanaf 2014 per schijf van 10 euro ipv 20 euro
• Spaarkortingen kunnen dus enkel nog aan leden gegeven worden
• Leden kunnen online hun verrichtingen met de kaart raadplegen
Meer info vind je zeker terug in 'De Bond' vanaf oktober 2013
De Jonge Gezinnen meldt dat …
in de krokusvakantie 2014 (1 maart tot 9 maart) het weer gaat kriebelen...
krokuskriebels … langs allerlei musea in Vlaanderen.
Wat mag je verwachten ?
• Leuke zoektochten
• spannende vertellingen
• verrassende rondleidingen
• en ander gekriebel voor mama's, papa's,
oma's en opa's en kindjes tussen 4 en 12 jaar
Meer info volgt zeker nog …

Voor alle toekomstige jonge ouders:
Om de geboorte van je kindje aan de wereld kenbaar te maken,beschikt de
Gezinsbond Stekene over 4 leuke figuurtjes: een stoere olifant, twee schattige
beren en een snoezig konijn. Neem contact op met Els D'Eer Tel 03/7891883
of via jongegezinnen.stekene@gmail.com.
Laat de wereld weten dat
je kindje geboren is door ...
een leuk figuurtje in je tuin

Nieuws over NMBS-passen, GSM-kaarten, bioscooptickets
Vooraleer je met de trein op stap gaat, informeer eens bij onze plaatselijke
verantwoordelijke van de Gezinsbond. Je kan Rail-passen en Go-passen kopen
met 4 % korting op je spaarkaart.
Swingt je GSM-rekening de pan uit? Wij hebben ook Prepaid kaarten van
Mobistar en Base met 4% korting en van Proximus met 4% korting.
Cinefielen komen ook aan hun trekken en niet in het minst !
Op een cinematicket van Kinepolis krijg je maar liefst 2 € korting
op je spaarkaart. Leden van de Gezinsbond krijgen 1,40 euro korting op hun
spaarkaart als ze in hun afdeling filmtickets (zonder parking) kopen voor
Siniscoop .
Er is altijd een voorraad van alle producten bij de verantwoordelijke.
Heb je vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met onze
plaatselijke verantwoordelijke Ludwine Rutsaert tel. 03/779 91 02
Babysit nodig ?
Bij wie en hoe aanvragen ?
Katrien Heylen – Bosdorp 139 – 9190 Stekene – Tel 0474.45.70.54
De aanvraag gebeurt minstens 1 week op voorhand !!
Kostprijs?
Je koopt 1 briefje per prestatie van de oppas. Je betaalt dan de oppas uren (4 Euro
per begonnen uur) + 1,5 Euro voor het briefje. Het gele briefje mag je houden als
bewijs. Het blauwe briefje blijft in het boekje van de babysit. Het bedrag, 1,50 Euro,
zorgt er voor dat de verzekering betaald is.
Kort overzicht van de tarieven
• het vaste uurtarief is 4 euro - een overnachting (van 22u tot 8u) kost 20 euro
het minimumtarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 uur
wordt sowieso 2 uur aangerekend)
Deze tarieven zijn gelijk voor alle gewesten en afdelingen.

