JGA – Stekene

Zaterdag 15/03/14
VERSLAG : PLANTING GEBOORTEBOOM 2013

Ook dit jaar ging de planting door in de namiddag met een dessertenbuffet
door onze bestuursleden gemaakt: van rijstpap tot appelcake, van kaastaart tot
cupcake, popcakes en chocolademousse en 2 zwartewoudtaarten! Om 11:00
kwam de eerste shift toe om de tenten in elkaar steken, de spandoeken
hangen, de tafels installeren, kortom het grote werk. Het terrein was dit jaar
droog maar het weer was jammergenoeg gekeerd ... dus bewolkt en
erg winderig en fris... maar normaal voor de tijd van het jaar, zou Frank Deboosere zeggen...
Alles stond klaar tegen dat de 2de shift helpers toekwamen. Perculators
aanzetten, dessertenbuffet uitzetten, ontvangst organiseren, gastenboek
klaarleggen en de voorbereidingen voor het buffet na de planting.
Het duurde langer dan normaal eer de eerste ouders toekwamen (13:45h)
maar uiteindelijk kwam de stroom toch op gang. Ieder ouderkoppel
werd onthaald door de schepen van Gezin, Lorette, bijgestaan door Conny en
Mieke, team Gezin en Welzijn van de gemeente. Ze kregen een enveloppe
van de gemeente met daarin info van de gemeente, een onthaalmapje men Gezinsbond
Stekene met de nieuwsbrief en info over de Gezinbond nationaal en het Bondje van de
Gezinsbond Kemzeke.
Grootouders die meegekomen waren, ontvingen een editie 'brieven aan jonge
grootouders' en als aandenken hadden we dit jaar gekozen voor een certificaat.
Daarna konden de ouders hun naamkaartje in de vorm van een schaapje afhalen
bij kinderen van de bestuursleden. Zij stonden bij de geboortedieren die de
seizoenen in een jaar voorstelden dus als hun kindje geboren was in april, dan
mochten ze hun naamkaartje afhalen bij de olifant.... en konden ze dit bevestigen aan de
boom. In totaal verwelkomden we 48 gezinnen (53 ingeschreven), samen zo'n 180 personen.
Om kwart over twee waren de meeste ouders aanwezig dus begonnen we met de
festiviteiten. Onze nieuwe voorzitter, Ludwine, deed de verwelkoming in naam van de
gezinsbonden, gevolgd door onze schepen van Gezin, Laurette , die de ouders ook
verwelkomde en het initiatief en de boom toelichtte. Nadat alle ouders
hun naamkaartje hadden bevestigd, trokken de mensen van groendienst
de «Moeraseik « recht. De burgemeester samen met de schepenen
onthulden het herdenkingsbordje, waarna de burgemeester ook nog een woordje
plaatste. Daarna werd de activiteit afgesloten door het dankwoord van Lisette,
de nieuwe voorzitter van de Gezinsbond Kemzeke.
Het buffet werd geopend. Alle aanwezigen (180 personen)genoten van het overheerlijke
buffet met koffie of thee. Voor de kids hadden brikjes sap voorzien. Er werden vele foto's
genomen om deze leuke dag te herinneren, sommigen gingen nog een kijkje nemen naar de
geboorteboom van broer of zus, die een beetje verder staat te groeien. De sfeer was heel
goed. De broertjes en zusjes mochten uit de mand een kadootje kiezen. Als de ouders naar
huis gingen, werd gevraagd om iets in onze gastenboek te schrijven. Tegen 15:45h gingen de
laatste ouders huiswaarts
Iedereen tevreden ... weer geslaagd !

