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tips voor je 
bondswerking

1. Aanbod 2013

2. Toerisme Oost-Vlaanderen

3. Wereldcentrum

   Het basisaanbod van de
   Gezinsbond vind je terug
   in de brochure Aanbod
   2013. Deze is te 
   verkrijgen via je 
educatieve medewerker of online te raad-
plegen via de website voor vrijwilligers. 
Het aanbod van de Gezinsbond zelf geeft 
altijd recht op een tussenkomst in de 
sprekersvergoeding. De tips voor je 
afdelingswerking uit de katern leg je best 
steeds voor aan de dienst SCW in Brussel. 
In het aanbod voor 2013 zitten nieuwe 
programma’s zoals Ook zo gevoelig? over 
(hoog-)gevoelige kinderen en tieners; 
Samen doen!, activiteiten voor papa’s 
en kinderen; Doe meer met minder, over 
besparen door bewust te leven; 
Verzekeringen: nodig, nuttig of overbodig? 
over welke verzekering je moet, eigenlijk 
wel of net niet moet nemen; Bakken met 
kinderen, een vervolg op het succesvolle 
koken met kinderen; van lezen word je sterk, 
of hoe boeken je kunnen helpen je kind 
zichzelf te leren kennen; Mist, mijn moeder 
en ik, een theatermonoloog van Leen 
Persijn over dementie. En nog veel meer!

vrijwilligers.gezinsbond.be 
doorklikken naar activiteiten 
voor je afdeling

Toerisme Oost-Vlaanderen: 
www.tov.be
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Voor uitstappen 
in de provincie 
Oost-
Vlaanderen 
biedt de 
website van 
Toerisme Oost-

Het Wereldcentrum 
wil actief 'wereld-
burgerschap' 
stimuleren in Oost-
Vlaanderen en heeft 
daarom een databank 
met allerlei 
activiteiten als 
stimulans. Ook 
afdelingen van de 
Gezinsbond kunnen 
hier terecht om een 

Vlaanderen een schat aan informatie. 
Het is een overzichtelijke website waar je 
kunt zoeken op soort activiteit (fietsen, 
wandelen, ontspanning, erfgoed en cultuur, 
streekproducten,…), op regio (Meetjesland, 
Scheldeland, Land van Waas, Vlaamse 
Ardennen, ¤) of op tijdstip. Je kunt dag-
uitstappen uitstippelen met enkele muis-
klikken. Alle contactgegevens van musea of 
toerismekantoren zijn op de site te vinden. 
Een aanrader voor elke afdeling!

keuze te maken uit verschillende workshops 
met diverse thema's. 

Bovendien kan er op eenvoudige aanvraag 
65% van de uitvoeringskosten gesubsi-
dieerd worden door de Provincie Oost-
Vlaanderen. 

Alle informatie is te vinden op de website 
www.wereldcentrum.be/workshops.htm 
of je kunt contact opnemen met 
het Wereldcentrum en vragen naar 
Peter Brabandt op het nummer 
09/233 75 46 of een mail sturen naar: 
peter.brabandt@oost-vlaanderen.be.
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Duur: halve dag of hele dag.
Prijs: halve dag excursie: 100 e. 
Bij meer dan 10 kinderen: 10 € per kind. 
Hele dag excursie: 160 e. Bij meer dan 
10 kinderen: 15€ per kind.

Reserveren en informatie: 
www.arnautpietersbushcraft.be

Rondleiding: 1u15
Prijs: 5 e pp (met een minimum-
forfait van 75 e of 15 personen)
Minimum aantal personen voor groeps-
tarief: 8 personen. Maximum aantal per-
sonen: 100 personen. Gids is inbegrepen.
Periode: van 2 januari tot en met 31 
december – na afspraak.
Reserveren: 
Karel van Maele - Pomme Charelle 
Aardenburgkalseide 342/a-9990 Maldegem
0475 55 44 36 - info@pommecharelle.eu
www.pommecharelle.eu
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4. De wereld van Pierlepijn

De wereld van Pierlepijn verenigt unieke 
tuin- en landbouwbedrijven uit Oost-
Vlaanderen. Alle bedrijven bieden iets 
extra’s en gooien educatief verantwoord 
de boerderijpoorten en serredeuren open 
voor een origineel boerderijbezoek. Muisje 
Pierlepein neemt de allerkleinsten en ook 
stoere jongens & hippe meisjes op sleep-
touw om 19 hedendaagse Oost-Vlaamse 
landbouwbedrijven te verkennen. 
Een goed humeur, speelkledij, eventueel 
laarsjes en een paar zonnestralen zijn de 
ideale ingrediënten voor een geslaagd 
boerderijbezoek. Maar ook volwassenen 
kunnen genieten van het buitenleven op 
de verschillende boerderijen.

5. Pomme Charelle

Pomme Charelle is geen 
onbekende meer: de 
natuurzuivere zoete 
appelwijn werd vorig 
jaar tijdens Sprokkels 
al gesmaakt en goed-
gekeurd door velen. 
Even interessant (en 
lekker) is een bezoek 
aan het charmante 
familiebedrijf. 
Pomme Charelle is een aperitief- of dessert-
wijn die op ambachtelijke wijze wordt 
bereid uit geselecteerde appelen en volgens 
een honderd procent natuurlijk proces. Het 
karakteristieke aroma dankt de wijn aan de 
langdurige gisting, de rijping sur lie (op 
droesem) en de veroudering op vat. Tijdens 
een ludieke rondleiding in het bedrijf maak 
je kennis met het bereidingsproces en de 
nauwgezette controle “van stok tot mok”. 
Een gezellige en lekkere aanrader!

6. Kindersurvival workshops

8. Ezelboerderij Git(e)ane

7. Netelvuur

Kinderen spelen 
te weinig 
buiten. Zegt 
men. Ze kennen 
de natuur niet 
meer. Zegt men. 
Daar kan snel 

verandering in komen met de kindersurvival 
workshops van Arnout Pieters. Hij leert de 
kinderen een aantal basistechnieken om te 
overleven in de natuur. Ze leren hoe ze met 
natuurlijke materialen een shelter kunnen 
bouwen. Ze leren hoe ze water en voedsel 
kunnen vinden en verzamelen en hoe ze 
vuur kunnen maken met een firesteel, 
vuursteen en vuurboog. Maar ook andere 
technieken kunnen aan bod komen: 
oriëntatie, kompas lezen, diersporen 
zoeken, knopen maken,… De activiteiten 
zijn geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. 

Op de website De wereld van Pierlepijn 
is alle informatie verzameld. Je vindt er 
informatie over de verschillenden 
boerderijbedrijven, hun unieke 
karakter en arrangementen. 
www.pierlepijn.be
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In het hartje van het Meetjesland ligt 
Netelvuur: een kleine onderneming waarin 
de biologische teelt van aromatische 
planten gepaard gaat met de distillatie op 
het bedrijf zelf te Oostwinkel (Zomergem). 

Het bedrijf is een open huis waarin zowel 
klein als groot welkom is voor bedrijfs-
bezoeken, workshops en teambuilding.

Netelvuur bvba
Veldhoek 33
9931 Oostwinkel

Reserveren en informatie: 09 259 98 91 
of 0472 73 45 18
info@netelvuur.be
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Diep in de 
Vlaamse 
Ardennen 
ligt Schorisse 
– een naam 
die al even 
poëtisch 
klinkt als het 
landschap er oogt. In Schorisse vind je ook 
de ezelboerderij Git(e)ane, een 18de eeuwse 
vierkanthoeve, op een van de oudste 

heuvels van de Vlaamse Ardennen. Voor wie 
houdt van totale rust en een ongedwongen 
familiale kindvriendelijke sfeer. 
De gastenverblijven zijn gelegen rond een 
gezellige binnenkoer met vijver.

Daarnaast biedt Git(e)ane ook een waaier 
van activiteiten aan zoals broodbakken en 
ezelrijden. Want een ezeltocht maken, kan 
iedereen die van wandelen en dieren houdt. 
Op de rug van de langoren kunnen zelfs 
de kortste beentjes mee op de verrassend 
mooie tochten door de glooiende heuvels. 
Voor groepen wordt graag gereserveerd 
voor een bezoek aan de watermolen of de 
artisanale boerderij. Maar ook Ronse en 
Oudenaarde kunnen cultuurliefhebbers zeker 
bekoren.

Prijs: een ezel huren kost 15 euro, 
vooraf telefonisch reserveren verplicht.

Reserveren en informatie:
A. Odevaertstraat 5 
9688 Maarkedal (Schorisse)
Tel. 055 45 67 53 - info@giteane.be
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9. De vertelf

Voor kleine mensen vanaf 5 jaar sprokkelt 
de vertelf sprookjes van de dag. Soms 
vindt ze er eentje in haar straat, heel af 
en toe vindt ze er eentje onder een steen, 
en soms zelfs wanneer ze haar neus snuit. 
Maar meestal zitten ze gewoon tussen haar 
krullen. Ze zet haar hoofd op een kier en 
zie, daar komen plotseling mevrouwen met 
gaatjes in hun buik tevoorschijn, mijnheren 
met tenen in hun hoofd, pratende aardbeien 
en wolven met twijfels.
Maar ook voor (half) grote mensen (tot 102 
jaar) vertelt de vertelf verhalen, verteld 
door de wind. Verhalen met vleugels, 
sprookjes met een hoekje af, absurde 
praatjes tegen de vaak, vlieg mee naar het 
einde van de wereld of naar de straat om de 
hoek, naar een wereld waar taal het hoge 
woord voert en waar humor aan de bomen 
groeit. 
Er bestaan ook verhalenprogramma’s samen 
met andere vertellers (Ierse verhalen, 
doemverhalen, Rozerood, Afrodisiaca, grof 
en gruwelijk, Absurdisten, …)

Prijs: op afspraak en in functie van het 
gevraagde.

Reserveren en informatie:
De Vertelf
Sprookjes en andere verhalen
Bachtenwalle 4 - 9000 GENT
09 329 78 14 - 0474 21 85 81
www.devertelf.be
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10.  Creatieve workshops

Ben je liever eens 
met je handen dan je 
hoofd bezig? Dan zijn 
de creatieve work-
shops van Suzanne 
Arteel een aanrader. 
Samen met haar ga je 

aan de slag om te leren juweeltjes te vilten, 
leer je schetsen met houtskool of schilderen 
met aquarel. Maar je kunt er ook voor 
kiezen om figuurtjes met deeg te boetseren 
en te beschilderen. En waarom maak je 
geen mooie ketting uit deeg? Minimum 
acht en maximum 15 personen kunnen 
deelnemen. Een prima activiteit voor je 
afdeling dus!

Prijs: 15€ pp voor de cursus
Duur van een workshop: 3 uur
Vooraf wordt het benodigde materiaal 
samen besproken.
Reserveren en informatie:
Suzanne Arteel
Graag van Hoornestraat 14 - 9850 Nevele
09 371 67 13 - 0494 52 74 99
arteel.suzanne@telenet.be
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11. Plattelandscentrum 
 Meetjesland

In het Meetjesland zijn de mogelijkheden 
voor een hele of halve daguitstap 
behoorlijk indrukwekkend. Plattelands-
centrum Meetjesland bundelt alle 
activiteiten en biedt haar diensten aan aan 
al wie het Meetjesland wil komen beleven. 
In samenspraak met de bezoekers worden 
de arrangementen uitgewerkt en aangepast, 
ongeacht de grootte van de groep of het 
beschikbare budget. En de mogelijkheden 
zijn talrijk! Wil je op stap met paster Spies 
(3u wandeling door Watervliet)? Trek je er 
liever op uit met Félicienne (het varken)? 
Of wil je alles weten van export tot 
Cuberdon, een beleveniswandeling rond 
de Eeklose streekproducten (3u – 4,5 km) 
of ga je liever voor een kookworkshop, 
eventueel zelfs op kindermaat? Dit alles 
en nog veel meer en steeds op maat!

Reserveren: minstens drie weken vooraf
Informatie:
Plattelandscentrum Meetjesland VZW
Leemweg, 24 - 9980 Sint-Laureins
09 379 78 37
info@plattelandscentrum.be

Bereikbaar, elke werkdag tussen 9 en 17 u 
en na telefonische afspraak
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12. Opvoeden vanuit 
 een warm nest

Therapeute Lut 
Celie is voor de 
Gezinsbond geen 
onbekende! In 
februari 2012 
bracht zij de zeer 
gewaardeerde 
voordracht 

'Opvoeden vanuit een warm nest'. Toen 
kwam er veel vraag naar een praktische 
workshop voor een kleine groep mensen, 
zodat er geoefend kan worden op de 
aangeboden technieken. Want ook in een 
warm nest zijn er kleine of grote conflicten 
met kinderen. Een opmerking aan tafel. 
Je kind vliegt uit en roept: “Ik krijg hier 
altijd van alles de schuld!” Wat doe jij?
Samen met andere ouders staan we stil 
bij jouw spontaan gedrag en tegelijkertijd 
oefenen we met een alternatief. Je kind 
erkenning geven is een simpele 
communicatietechniek die helpt om, 
zelfs in dat moment van verzet, contact te 
blijven houden met je kind. Geen gegooi 
met deuren, geen toenemende negatieve 
sfeer en communicatie blijft mogelijk.

Dit is een workshop van een volledige 
dag voor een groep van maximum 40 
deelnemers. Voorzie een voldoende grote 
ruimte zodat deelnemers in kleine 
groepjes kunnen oefenen.

Prijs: 600 e voor een volledige dag
Reserveren (vanaf 2013) en informatie: 
vzw De bleekweide - t.a.v. Wibe Masureel
Groot-Begijnhof 69
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
09 229.36.42 - info@bleekweide.be
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13. Europees Natuurreservaat  
 Molsbroek

In Lokeren 
ligt het 
grootste 
beschermde 
natuur-
gebied van 
het Waasland: 
liefst tachtig 

hectare groot is het Europees Natuur-
reservaat Molsbroek. Het is niet alleen een, 
naar Vlaamse normen, vrij groot natuur-
reservaat, het heeft bovendien het grote 
voordeel dat een 4,5 km lange verharde 
wandeldijk doorheen dit natuur-gebied 
steeds vrij toegankelijk is. Vanaf deze dijk 
is het volledige natuurgebied overzien. 
Bovendien is de dijkverharding ideaal 
voor de bezoeker: wandelaars met normaal 
schoeisel, fietsers en rolstoelgebruikers 
kunnen hier genieten van de gevarieerde 
natuur. Op weinige plekken in ons land treft 
men langs een dergelijk mooi pad zoveel 
verscheidenheid aan: een uitgestrekte 
moerasvlakte met talrijke watervogels, 
elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en 

uitgestrekte vochtige graslanden. 
In bezoekerscentrum Molsbroek kan je voor 
of na je wandeling genieten van een 
drankje. Naast een wisselende tentoon-
stelling is er ook steeds een permanente 
tentoonstelling over de natuur uit eigen 
regio. Er is een glazen bijenkast en een 
maquette van het Molsbroek. Je kunt er 
ook het elektrospel spelen of na het correct 
beantwoorden van een aantal vraagjes een 
echt natuurdiploma laten afdrukken. Verder 
is er ook een kinder- en leeshoekje. En op 
de zolder vind je een tentoonstelling over 
de geschiedenis van het gebied met talrijke 
bodemvondsten en zelfs fossielen van 
mammoeten en walvissen.
Voor jonge gezinnen en kinderen is er ook 
de familiewandeling over kabouter 
Patjoepelke. Elke eerste zondag van de 
maand is er om 14u30 ook steeds een 
gratis begeleide wandeling die start aan 
het bezoekerscentrum.
Het bezoekerscentrum is open van: 
-  van 1 februari tot 31 mei: zon- en feest-
 dagen van 14 tot 18 uur, elke woensdag
 van 13 tot 17 uur.
-  van 1 juni tot 15 september: van
 zaterdag tot zondag van 14 tot 18 u,
 van dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17 uur.
-  van 16 september tot 31 oktober: zondag
 van 14 tot 18 uur, elke woensdag van 13
 tot 17 uur.
- van 1 november tot 31 januari: zondag
 van 14 tot 17 uur. 

Geleide bezoeken op aanvraag voor 
groepen en scholen.
Prijs: Wil je op stap met een natuurgids 
van vzw Durme? Dit kan al vanaf 5 euro 
per persoon (met een minimum van 
50 euro, incl. drankje en potlood). 

Reserveren en informatie over het 
volledige educatieve aanbod: 
Bezoekerscentrum Molsbroek
Molsbergenstraat 1 - 9160 Lokeren
09 348 30 20
info@vzwdurme.be - www.vzwdurme.be
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14. Reynaert in het land van  
 Staatsen en Spaansen

Hulst, klein stadje 
net over de Neder-
landse grens, verbergt 
meer geschiedenis 
dan je op het eerste 
gezicht zou denken. 
Het hoogtepunt uit 
de Middelneder-
landse literatuur, Van den vos Reynaert, 
zou hier geschreven zijn door ene Willem 
van Hulst of zoals het in het verhaal van 
de vos klinkt: ‘Willem die Madoc maakte’. 
Hulst mag zich dus terecht de Reynaertstad 
noemen. Maar er is ook meer. Meteen als 
je Hulst nadert merk je de wallen rond de 
kleine stad. Hier is geschiedenis 
geschreven: de kleine stad speelde een rol 
in de Tachtigjarige oorlog en was een 
vestingstad van waaruit de Zeven 
Provinciën zich verdedigden tegen de 
Spaanse Bezettingen in de Lage Landen. 



Wat dat betekende is meer dan vierhonderd 
later nog steeds te zien… en te beleven 
tijdens de beeldenroute ‘Reynaert in het 
land van Staatsen en Spaansen’, een 
wandeling van twee uur die je onder-
dompelt in spannende geschiedenis in 
een onvoorstelbaar mooi historisch kader. 
De torenspits van de Willibrorduskerk werd 
in 2009 nog uitgeroepen tot mooiste kerk 
van Nederland en beheerst het stadsbeeld. 
Hier adem je geschiedenis en voel je het 
verleden!

Reserveren en informatie:
VVV HULST
Steenstraat 37 - 4561 AR HULST 
+31 114 31 52 21 - +31 114-316208
hulst@vvvzvl.nl - www.vvvzeeland.nl

Openingstijden:
Maandag tot zaterdag: 10:00 - 12:30 
& 13:00 - 17:00. Zondag: 14:00 – 16:30
Dinsdag gesloten
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Prijs: 25 € per deelnemer voor de 
volledige cursus
Minimum 20 deelnemers en maximum 30 
deelnemers.

Reserveren en informatie:
www.mobiplus.info
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15.  Mobiplus

Verplaatsen is niet altijd evident. Het ver-
keer verandert, wordt drukker en hectischer. 
Er komen nieuwe regels en verkeersborden 
bij. Mensen zien door het bos de bomen 
niet meer. Velen hebben vragen bij de 
dagelijkse verkeerssituaties, maar weten 
niet waar ze antwoorden kunnen vinden. 
Daar kun je als geëngageerde afdeling iets 
aan doe met Mobiplus, de opfriscursus voor 
verkeer en mobiliteit, voor 55-plussers. De 
cursus is op maat gemaakt van de ervaren 
bestuurder, en sluit daarom best aan bij een 
iets ouder publiek.
De lessen duren telkens twee uur, verspreid 
over vier halve dagen. De cursussen worden 
gegeven in een lokale rijschool. Elke 
deelnemer ontvangt een kortingsbon voor 
praktijklessen, een handboek en een 
officieel getuigschrift. Sommige 
gemeentebesturen geven een korting op 
de inschrijvingsprijs.

Een project van de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde ( VSV) en de Federatie van 
autorijscholen.

16. De Week van de Smaak
 De Smaak van Thuis

Na een jaar onderbreking is De Week van de 
Smaak weer helemaal terug: van 15 tot 25 
november 2012. De nieuwe (zesde) editie 

staat in het teken van ‘De Smaak van Thuis’ 
en roept Vlaanderen op om leuke 
activiteiten te bedenken. Tijd voor een 
smakelijke activiteit in je afdeling?
De subthema’s voor de week van de smaak 
zijn vastgelegd. Wellicht kunnen ze je 
inspireren voor een afdelingsactiviteit: 
brood en gebak, koekjes en cupcakes, zelf 
confituur maken, ijs en ijsbereidingen en 
opa en oma en de smaak van hun thuis. 

Voor kinderen biedt de Gezinsbond een 
nieuwe brochure aan waar je zo mee aan de 
slag kan: bakken met kinderen. De brochure 
is te downloaden via de website voor vrij-
willigers, doorklikken op activiteiten voor je 
leden en dan bij consumentenwerking. 

Een papieren exemplaar kan je aanvragen 
op de centrale dienst SCW via 
scw@gezinsbond.be

17.  Boonjaar

www.weekvandesmaak.be 
SCW Brussel 
02 507 89 44 
scw@gezinsbond.be
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Wie Louis Paul Boon zegt, zegt Aalst. En 
omgekeerd. In 2012 zou Boontje 100 jaar 
geworden zijn. Dat werd uiteraard gevierd 
in zijn geboortestad, waar hij ook de rest 
van zijn leven verbleef, met het Boonjaar. 
Maar ook na 2012 biedt Aalst alles om Louis 
Paul Boon en zijn werk te (her)ontdekken 
of te leren kennen. 

Wie de romans van Boon kent, kan er zo 
door fietsen met de twee fietslussen (45 en 
47 km) die je langs de bekendste locaties 
voeren. Wie liever in de voetsporen van 
Boon wandelt kan eveneens kiezen uit twee 
afstanden (4,5 en 5,5 km). 

Er is een brochure van de wandelingen te 
koop maar je kunt een digitale versie van 
de twee wandellussen ook downloaden. 
En voor wie het liever culinair aanpakt 
in Aalst, is er Vizit.be/Aalst. Zij bieden – 
naast andere culinaire wandelingen – ook 
een daguitstap Spek met Boontjes aan. 
Voor een strikt literaire dagtrip, lezing 
of voordracht kan je dan weer terecht bij 
Germaniste en erkende stadgids Lutgarde 
De Ridder.

Prijs:
Brochure stad Aalst: 2 euro 
(Dienst Toerisme Aalst)
Boonrondleiding met gids: 50 €/2uur, 
met een maximum van 25 personen per 
gids. De wandeling van 3u kost 75€e

Reserveren en informatie Vizit Aalst:
09 233 76 89 - www.vizit.be/aalst

Reserveren en informatie literaire 
wandeling/voordracht:
Lutgarde de Ridder
054 50 28 51 - 0476 44 56 33
lutgardederidder@witty.com
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18.  Brussel

Jacques Brel en 
Liesbeth List wisten 
het al: Brussel is 
een bruisende stad, 
een ruisende stad, 
een zwierige stad, 

Prijs:
105 e voor een groep tot 20 personen
Duur: 2,5 uur (of volgens afspraak)
Reserveren doe je best een maand vooraf.

Reserveren en informatie:
03-224 10 52
vtbkultuurgidsen@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be (doorklikken op 
vtbKultuur-gidsen)
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19.  CM Thuiszorg

Ouder worden gaat gepaard 
met ingrijpende veranderingen. 
Dat hoeven niet meteen pijn-
lijke veranderingen te zijn maar 
vaak is het niet eenvoudig 

om de gewijzigde noden te erkennen en er 
gepast op te reageren. Dat kan gaan over 
het leven met een veranderde mobiliteit en 
mogelijke aanpassingen aan het huis, maar 
evengoed over thuishulp en hoe dat 
wettelijk en financieel kan geregeld worden.
CM Thuiszorg biedt een uitgebreid vormings-
pakket aan met sprekers uit de thuiszorg. 
Deze vormingssessies zijn gratis. Mogelijke 
onderwerpen zijn: Dementie, als je niet 
meer weet dat je vergeet …; 

een tierige stad, een dansende stad, Brussel 
is vrij en vrolijk! Er is op dat vlak nog niet 
veel veranderd. Brussel is werkplaats voor 
de ene, woonplaats voor de andere. Het is 
een romantische stad en een spectaculaire 
stad. Er is kunstig Brussel en lekker Brussel. 
Brussel kun je niet in een woord vangen.
De vtbKultuur-gidsen kennen de verborgen 
verleiders van Brussel als geen ander. Want 
Brussel is hun passie die ze maar wat graag 
delen! Zin om je afdeling te verrassen met 
een superleuke uitstap? Nodig je leden uit 
voor een rondje Brussel met een van de 
vtbKultuurgidsen. Er zijn meer dan vijftig 
themawandelingen van de Marollen tot 
kunst in de metro of de gevelgrote strip-
helden. Wie een speciaal verzoek heeft, kan 
dat altijd vragen: dan maken ze er gewoon 
een wandeling bij. 



Prijs: gratis
Duur: 1,5 uur
Reserveren en informatie:
09 267 59 09 - Mwzorg.mvl@cm.be
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20.  Namen

Namur, hoofdstad 
van Wallonië... 
De poort naar 
de Ardennen, 
is een parel die 
ontstond rond de 
samenvloeiing 
van Samber en Maas. Vanwege de ligging 
aan het water en tegelijk aan de voet van 
een indrukwekkende rots, geniet Namen van 
een zeldzame en spectaculaire sfeer. Hier 
heeft elk seizoen zijn charmes. De stad is 
altijd even gastvrij en de fraaie 18e-eeuwse 
woningen tonen zich even mooi onder de 
zon als onder de sneeuw.
Bij een bezoek aan deze stad mag je 
uiteraard de beroemde Citadel niet links 
laten liggen. Met de Citadelle Pass 
combineer je volgende activiteiten: in het 
toeristentreintje, met commentaar, volgt u 
een circuit dat u de prachtige panorama’s, 
van de stad en van de Maasvallei, doet 
ontdekken. Een begeleid bezoek aan de 
ondergrondse gangen, het grootste nog 
bestaande netwerk in “de buik” van een 
citadel, in Europa! En het geleid bezoek dat 
de naam draagt “de middeleeuwen”, waarbij 
je het middeleeuwse stratum van de site 
kan ontdekken.
Maar ook een boottochtje op de samen-
vloeiing van Samber en Maas is een mooie 
ervaring. En bezoek ook het museum over 
Felicien Rops met zijn tijdloze satirische 
werken. Of een van de vijf vrij toegankelijke 
duidingroutes die variëren in duur van 1 uur 
tot 3 uur.

Prijs: Groepen vanaf 15 personen: 6 e
Vanaf 10 kinderen: 5 e
Jonger dan 4 jaar: gratis

Reserveren en informatie:
Citadel van Namen
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur
081 65 45 00 - info@citadelle.namur.be
www.citadelle.namur.be

Prijs: volwassenen 3 e – kinderen,
studenten en senioren 1,50 e

Reserveren en informatie:
Musée Rops
Rue Fumal, 12 - 5000 Namur
081 77 67 55 - info@museerops.be
www.museerops.be
Open: van 10 tot 18 u. Gesloten op 
maandag, behalve in juli en augustus, 
Gesloten op 24, 25, 31/12 en 01/01. 

Wil je een kant en klare daguitstap 
zonder alles te moeten uitvinden:
Service groupes 
Office du Tourisme de Namur 
Hôtel de Ville - 5000 Namur.
081 24 64 44 - groupes@namurtourisme.be
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21.  Beauty- en make up tips

Echte schoonheid zit 
vanbinnen maar we willen 
er allemaal ook graag van 
buiten stralend uitzien. 
Maar hoe doe je dat? Wat zijn je sterke 
punten? Hoe breng je de verschillende 
producten aan? Wat doe je met je dag 
make-up? En welke make-up kan eigenlijk 
wel voor een feestje? Welke trends heersen 
op dit moment? 
Op deze en andere vragen geeft Stéphanie 
Poppe van schoonheidsinstituut Pure graag 
uitgebreid antwoord. Dus, verwen de dames 
in je afdeling en organiseer een avond 
boordevol beauty- en make up tips! De 
heren zullen er ook blij mee zijn!

Prijs: 100 e voor de demonstratie en 
verplaatsingskosten (0.30 €/km)
Duur: ongeveer 2 uur

Reserveren en informatie:
Stéphanie Poppe - 0479 35 38 54
info@pureschoonheid.com
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22.  Brouwerij Malheur

Prijs: 3€ per persoon
Duur: +/- 1,5 uur
Maximaal 30 deelnemers
Bezoeken kunnen op weekdagen, voor- of 
namiddag of avond. Geen bezoeken in het 
weekend of op vrijdagavond. 

Reserveren en informatie:
Brouwerij Malheur
Mandekensstraat 179 - 9255 Buggenhout
Ilse Casier  - 052/33 39 11 
Ilse.casier@malheur.be - www.malheur.be

i

Bier is in 
en wordt 
steeds meer 
gedronken. 
Kleinere 
brouwerijen 
krijgen ook 
steeds meer 

en meer de aandacht die ze verdienen. 
Brouwerij Malheur in Buggenhout is een 
onafhankelijke familiale brouwerij die – in 
de huidige vorm - werd opgericht in 1997. 
Malheur bieren zijn levende bieren, met 
hergisting op fles en op vat. Het zijn bieren 
met smaakevolutie en ze kunnen dus ook 
verouderen. 

De Malheur brut bieren zijn sprankelende 
bieren, gebaseerd op een volstrekt uniek 
concept. Groepen zijn altijd welkom in 
de brouwerij die uitvoert naar meer dan 
vijftien landen. Malheur bieren worden 
gebrouwen volgens een oude en klassieke 
methode, maar er wordt wél een hyper-
moderne installatie voor gebruikt. 
Verwacht dus geen koperen ketels meer
tijdens een brouwerijbezoek! Maar uit 
goede bron hebben we vernomen dat een 
bezoek aan Brouwerij Malheur best gebeurd 
in aanwezigheid van een Bob!

23.  Geocachen

Geocachen is een 
prachtige combinatie 
van wandelen, zoeken, 
gebruik maken van een 
nieuwe techniek, 
samenwerken én in de 
natuur zijn. Mensen 
mooie plekjes laten 
ontdekken, waar ze anders nooit zouden 
komen, dat is zowat de filosofie achter het 
geocachen. Maar vóór je er aan begint is 
het goed om wat theoretische achtergrond-
informatie te hebben over coördinaten en 
satellieten, waypoints en logboeken.  
Dominique Van De Casteele en Marc van 
Parys, 2 ervaren geocachers, hebben een 
presentatie samengesteld waarin het 
volgende aan bod komt:
- wat is geocaching?
- de historiek van geocaching
- geografische coördinaten zoals Noorder-
 en Zuiderbreedte, Ooster- en Westerlengte
- de terminologie: cache, tag, way-point,
 logboek,…
- de cachepagina’s op internet 
 (www.geocaching.com)
- hoe zelf een eigen cache “publiceren”
- hoe een gevonden cache loggen
- de geschikte wandelgps
- kinderen: gemotiveerd om te wandelen,
 dankzij geocaching!

Prijs: 100 e + verplaatsingskosten 
(0.30 e/km)
Te voorzien door de afdeling: beamer + 
projectiescherm

Reserveren en informatie:
Dominique Van De Casteele
09 362 43 18
dominique.vandecasteele@skynet.be
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24.  Cleio

Cleio historische 
producties is een bureau 
voor historisch onderzoek, 
genoemd naar de Muze 
van de Geschiedenis. 
Cleio voert historisch onderzoek voor 
verscheidene opdrachtgevers maar geeft ook 
lezingen en cursussen. Cleio is er namelijk 
van overtuigd dat geschiedenis beleefd 
moet worden: niet passief, maar actief en 
het liefst samen in groep. Op die manier 
komen de prachtige verhalen beter tot hun 
recht. Naast de grote lijnen is er dus ook 
aandacht voor de petite histoire, anekdotes 
die het verhaal juist sappiger maken.
Dat is geschiedenis beleven, niet enkel de 
droge opsomming van jaartallen. De inhoud 
is historisch verantwoord, en het is juist 
dat samenspel van beleving en kennis wat 
Cleio beoogt. Een greep uit de mogelijke 
lezingen: een blauwdruk van België, over 
de geschiedenis van onze landsgrens; De 
Vlaamse Primitieven, oude werken met 
nieuwe ogen bekeken; Heksen in Vlaanderen, 
toen en nu maar evengoed kun je met Cleio 
een boeiende zowel historische als muzikale 
rondleiding op de Bijloke in Gent krijgen.

Uw huis, een veilige thuis; woon zoals je 
wilt, ook na je 55ste, … 



Prijs: 135 e + verplaatsingsvergoeding 
van 0,30 e/km 
Duur: 1,5 à 2 uur, inclusief pauze en tijd 
voor vragen

Door de afdeling te voorzien: tafel, 
stopcontacten, projectiescherm en lcd-
projector. De spreker brengt een laptop 
mee. Indien gewenst kan er door de 
spreker ook een lcd-projector worden 
voorzien, de huurprijs bedraagt 10 e. 

Reserveren en informatie:
Cleio, Historisch onderzoeksbureau
Appensvoordestraat 143 
9920 Lovendegem 
0475 21 43 05 - info@cleio.be 
www.cleio.be
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25.  Mark De Bie

Reserveren en informatie:
Mark De Bie
Pachting 6b/2.3 - 9310 Moorsel
053 41 86 19 - 0478 68 65 23
mdebie@telenet.be

i

Mark De Bie is toneel-
auteur en romancier. Hij 
schreef verschillende 
werken voor televisie en 
geeft sinds 1993 voor-
drachten, zoals Dominus 
Vobiscum (hef de paster 
zijn slip op). Over het 
rijke (en niet zelden 
vrolijk) Roomse leven 
in het Vlaanderen van 

voor het concilie. Toen de kerk, van doopsel 
tot begrafenis, in het midden van ieders 
leven stond. De tijd van de wijwatervaatjes, 
schapulieren, volle aflaten en uit stekjes-
dozen gemaakte crucifixen. Van vasten, 
vlees derven, quatertemperdagen en de 
zonde van onkuisheid. Van Marcusprocessie 
en de negen dinsdagen voor Sint-Antonius. 
Van korte en lange vespers, hosanne-
boekjes en de litanie van alle heiligen. Van 
Averbodes weekblad en de Eucharistische 
kruistocht. Van collectes voor het werk van 
de Vlamingen in Parijs en de basiliek van 
Koekelberg. Van missiepreken, portiunkelen 
en engelenmissen. Van pastoorsmeiden, 
suisses, misdienaars en de confrérie van het 
Heilig Sacrament. Van begankenissen tégen 
de stuipen en bedevaarten vóór en lief. De 
tijd van “God ziet mij, hier vloekt men niet” 
maar evengoed van “god schiep de dag en 
ik ga erdoor”. 

26.  The golden sixties

Ik was 20 in 60 - 
The golden sixties 
is een tentoon-
stelling over een 
fascinerende 
periode. In de lijn 
van de mythische 
expo: ’Ik was 20 in 45’.
De jaren ’60 vormen, net als de oorlog van 

40-45, een belangrijk keerpunt in de 20ste 
eeuw dat een grote omwenteling in onze 
wereld heeft teweeggebracht. Terwijl hun 
ouders de bevrijding meemaakten, 
vierden de kinderen van de naoorlogse 
babyboomgeneratie de vrijheid en onder-
ging hun leven een grondige verandering. 
Een tentoonstelling op een prestigieuze 
plaats: het station van Luik-Guillemins.

Prijs:
Individueel:  11 euro
- 7 jaar:  gratis
7-18 jaar:  8 euro
+ 60 jaar:  10 euro
Groep (min. 15 pers.): 8 euro

Van 16/06/12 tot 28/04/13:
open alle dagen van 10 tot 19u,
open op zondag en tijdens de vakantie-
dagen, nocturne elke 1e vrijdag van de 
maand tot 22u.
Gesloten op 24, 25 en 31 december 2012 
en op 1 januari 2013.
Audiogids inbegrepen (+ 10 jaar)
Plaats: station Luik-Guillemins

Reservaties voor groepen:
04 224 49 38
www.expo-goldensixties.be

i

27.  Whisky- en rumdegustaties

Prijs: e 20 pp (vanaf 12 deelnemers) 
Voor maximum 25 personen
Duur: 2u
Benodigdheden: 
- voldoende stoelen en tafels
- eventueel projector en scherm 
(gelieve op voorhand te melden als dit 
niet mogelijk is)

Reserveren en informatie: 
Tim Vanderhaeghen - 0477 79 75 13
tim@timstasting.be - www.timstasting.be

i

Timstasting organiseert 
whisky- en rum-
degustaties. Tijdens 
een initiatie-tasting 
maak je kennis met de 
feiten en de geheimen 
van whisky of rum. Een 

ontdekkingsreis langs verschillende regio’s, 
types en productieprocessen, aangevuld met 
weetjes over het land, de distilleerderij, het 
volk en de cultuur. Het belangrijkste doel 
is een aangename avond waarin we op zoek 
gaan naar ieders smaak en goesting. 

28.  Zeg het met muziek

Klank en muziek 
kunnen een belangrijke 
rol spelen in de opvoeding 
van kinderen. Al van in 
de buik zijn zij in staat 
verschillende geluiden te 
herkennen en van elkaar 
te onderscheiden. Op die 
manier kan muziek zelfs 

Aanvragen zijn pas mogelijk vanaf 
mei 2013.

Prijs: 50 e/uur 
+ verplaatsingskosten à 0,33 e/km
Infosessies kunnen 1u duren, of langer, 
afhankelijk van de aard en het doel van 
de sessie.

Reserveren en informatie:
Sofie Bauwens - 0475 310 651
fiebauwens@gmail.com
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29.  Low Impact Man Show

Steven Vromman wordt 
wel eens de man met 
de kleinste ecologische 
voetafdruk van het land 
genoemd. Hij besliste 
in 2008 om zijn leven 
overhoop te gooien 
en op zoek te gaan 
naar een goed leven 
binnen de grenzen van 
één planeet. Dat wil 
zeggen leven zonder auto, vlees, televisie 
en vliegtuig. Leven met een fractie van het 
energiegebruik van de 
gemiddelde Belg en leven met 1 PMD-zak 
per jaar. Met de ‘Low Impact Man Show’ 
introduceert Steven Vromman een nieuw 
genre: de eco-comedy. In een boeiende 
show met veel humor, sprekende beelden, 
confronterende cijfers en interactieve 
momenten met het publiek brengt hij de 
grote wereldproblemen en oplossingen 
dichterbij. 

van bij de zwangerschap al zorgen voor 
een relatie tussen het kind en de ouders. 
Ook na de geboorte blijft muziek een 
belangrijke plaats innemen in hun leven: 
denken we maar aan het brabbeltaaltje van 
deze kleintjes, dat gezien kan worden als 
hun eerste muzikale improvisatie. 
Omdat dit voor velen nog onbekend is en 
er vaak te weinig muzikaal wordt omgegaan 
met (jonge) kinderen, werkte Sofie Bauwens 
deze infosessie uit. Zij is muziektherapeute 
van opleiding, en volgde daarna een 
postgraduaat muzikale beleving voor jonge 
kinderen van 0 tot 4 jaar. De ervaringen die
zij in beide opleidingen heeft opgebouwd, 
tracht zij te verenigen in een infosessie 
waarin zij zoveel mogelijk informatie 
probeert te geven. 
Zeg het met muziek: deze sessies zijn 
gericht naar zwangere koppels, jonge 
ouders, grootouders, onthaalouders, 
kleuterleid(st)ers en iedereen die 
geïnteresseerd is in de meerwaarde van 
muziek bij de opvoeding van (jonge) 
kinderen. Zij tracht de inhoud van de sessie 
steeds zo goed mogelijk aan te passen aan 
de doelgroep! 
Het is tevens ook mogelijk een muzikale 
sessie te organiseren voor kinderen van 
0 tot 4 jaar, al dan niet vergezeld van ou-
ders of begeleiders. In deze sessie is 
het vooral de bedoeling om zelf muzikaal 
aan de slag te gaan en samen de muzikale 
mogelijkheden van de kinderen te 
ontdekken.  



Prijs: 200 euro 
Duur: 100 minuten
Aantal deelnemers: minimum 15 – geen 
maximum (voorziening van een geluids-
installatie bij grote groepen vanaf 50 
personen)

Reserveren en informatie:
Steven Vromman  - 0486 07 26 06
steven@lowimpactman.be

Subsidies te verkrijgen via de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Alle informatie op 
www.wereldcentrum.be/subsidie.htm
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30.  Lait Zwazo

Wisten jullie dat 
…er 'raargebekte' 
vogels vliegen 
in Afrika? Vogels 
die ons boeiende 
klanksprookjes 
vertellen; vogels 

die ons al fluitend dingen influisteren over 
het leven met zijn feesten en verdriet; 
vogels die ons leren dat we een steen niet 
met 1 vinger kunnen opnemen… Wisten 
jullie dat ...? 
Lait Zwazo is verteltheater voor jong en 
oud. De spelers richten zich actief naar de 
kinderen maar de ouders worden ook bij dit 
theater betrokken. Met Lait Zwazo komen 
we tot een realistische kijk op Afrika. De 
kinderen zingen, dansen, luisteren en 
worden al spelend met thema's als verdraag-
zaamheid, anders-zijn, solidariteit, jaloezie, 
hebzucht, vriendschap, ... in contact 
gebracht. Nadien is er een korte 
nabespreking waarin we de 'moraal van 
het verhaal' nog eventjes belichten.

Prijs: 250 euro + vervoersonkosten: 
0,33 euro/km of ticket openbaar vervoer
Duur: 60 minuten
Aantal deelnemers: maximum 75 

Materiaal te voorzien: Cd-speler, 
een geluidsinstallatie bij meer dan 50 
deelnemers, aangename ruimte met 
goede akoestiek, halve cirkel met 
banken of stoelen.

Reserveren en informatie: Kassoemai vzw 
Sonja Van Bockstaele - 0483 35 59 06 
kassoemai@hotmail.com

Subsidies te verkrijgen via de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Alle informatie op 
www.wereldcentrum.be/subsidie.htm
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31.  Op stap met Meneer Maurice

In 2011 was het precies 
honderd jaar geleden dat 
een Belg de Nobelprijs 
voor Literatuur mocht 
ontvangen: Gentenaar 
Maurice Maeterlinck. 
Tot op vandaag heeft geen 
enkele Belgische auteur 

Reserveren en informatie:
PoëzieCentrum vzw
Vrijdagmarkt 36 - 9000 Gent
09 225 22 25 - info@poeziecentrum.be
www.poeziecentrum.be
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32.  Art deco wandeling

33.  Nieuwe spelregels

34.  Schatten: 27 maart 2013

35.  Origami

Art deco was een populaire 
stijlbeweging van 1920 tot 
1939 die een weerslag had 
op de decoratieve en toe-
gepaste kunst, bij zowel de 
architectuur, het grafische, 
industriële en interieur-
ontwerp, als de beeldende 
kunst en kledingmode. De 
beweging was in zekere zin een 
mengelmoes van vele verschillende stijl- en 
kunststromingen uit de eerste decennia van 
de 20e eeuw. Tussen de 2 wereldoorlogen 
kende Ronse een economische groei dankzij 
de textielindustrie. De kaderleden van deze 
bedrijven lieten hun nieuwe woning 
optrekken in de meest modieuze stijl van 
toen, namelijk de Art deco. Deze Oost-
Vlaamse stad is dan ook de perfecte plaats 
voor een schitterende Art deco wandeling 
die velen zal verrassen met onbekende 
pareltjes! Deze wandeling kan 
gecombineerd worden met een bezoek 
aan Galerie “Versier de mens” waar je o.a. 
prachtige art-deco brandglazen in een 
artistiek interieur kunt bewonderen – al of 
niet gecombineerd met de degustatie van 
een Ronsenaarke, een Ronsisch aperitief. 

Ronse biedt nog veel meer wandelingen en 
andere arrangementen voor kleine en grote 
groepen, met en zonder kinderen. 
Ontdek het volledige aanbod en meer op 
www.ontdekronse.be 

Art decowandeling
Prijs: gids 60 € (maximum 25 personen)
Duur: ongeveer 2u

Galerie “Versier de mens”
Prijs gids: 15 € (maximum 25 personen)
Inkom: 1 €/pp
Aperitief Ronsenaarke: 3 €/pp
(enkel mogelijk in combinatie met de 
art decowandeling

Gidsen worden aangevraagd via de dienst 
Toerisme
Dienst Toerisme (Hoge Mote)
De Biesestraat 2  - 9600 Ronse
055/232 816 - toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be 
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Vanaf 1 januari 2013 – het nieuwe 
werkjaar – zijn de nieuwe spelregels 

Te noteren in de afdelingsagenda: 
27 maart 2013! Dan vindt het 
tweejaarlijkse Schatten plaats 
in het OCP De Pinte. Afdelingen 
kunnen dan genieten van toon-

Origami of de kunst van het 
papiervouwen is een Japanse 
kunstvorm die intussen 

van kracht. Met de nieuwe spelregels 
probeert de Gezinsbond in te spelen op de 
vraag naar een vereenvoudiging van de 
regels en de formaliteiten. Belangrijke
wijziging is de minimumduur van een 
activiteit voor volwassenen: 1,5 uur (ipv 2 
uur). Bij samenwerkingen met derden geldt 
vanaf nu ook dat er minimum 12 volwassen 
deelnemers zijn. Voor tussenkomsten in de 
sprekersvergoeding geldt, vanaf 1 januari 
2013, een forfait van 2 per kalenderjaar 
voor aanvragen die NIET uit het aanbod van 
de Gezinsbond Brussel komen. Check dus 
altijd vooraf bij scw@gezinsbond.be

momenten van gezelschappen die ook in de 
afdeling kunnen geprogrammeerd worden. 
Een gezellige ontmoetingsmogelijkheid en 
ideaal om de eerste contacten te leggen of 
af te tasten wat bij je afdeling past.

ook stevige voet aan de grond heeft in de 
rest van de wereld. Zonder schaar, papier 
of lijm worden met papiertjes de mooiste 
dingen gevouwen: doosjes, dieren, bloemen 
maar ook hele 3D-werken behoren tot de 
mogelijkheden. Els Deroost van Paperworks 
is een kei in het papiervouwen. Zij raadt 
beginnelingen aan om met grote, vierkante 
papiertjes te beginnen en met eenvoudige - 
een beetje saaie - modellen. Het is de beste 
garantie om niet gefrustreerd te raken maar 
wel de smaak te pakken te krijgen. Zie je 
het alleen niet zitten? Geen nood: con-
tacteer Paperworks voor een inspirerende 
workshop en je bent vertrokken!

Meer informatie over de nieuwe spelregels 
krijg je bij je educatieve medewerker – 
Gracienne, Melissa, Frank of Marc – 
of vind je op de website voor vrijwilligers 
(functies in je afdeling en doorklikken bij 
SCW administratie), de website van de 
Gezinsbond Oost-Vlaanderen 
of je kunt ze aanvragen op het 
provinciaal secretariaat: 
secretariaat.scw@gezinsbond-ovl.be

Woensdag 27 maart 2013
Ontmoetingscentrum Polderbos
Polderbos 20 - 9840 De Pinte

Prijs: in overleg te bepalen
Reserveren en informatie: 
www.paperworks.be

i
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ihem dat na gedaan. In de poëzieroute Op 
stap met Meneer Maurice leer je het werk 

van de Franstalige Gentenaar beter kennen. 
De route werd uitgestippeld voor jongeren 
maar kan eigenlijk iedereen met een liefde 
voor poëzie, literatuur en/of Gent bekoren. 
Het prachtig vormgegeven werkboekje dat 
bij de nieuwe route hoort, bundelt poëzie 
van de Nobelprijswinnaar in vertaling door 
Vlaamse dichters, maar ook de originele 
Franse tekst werd steeds afgedrukt. Het is 
een hebbeding en is op eenvoudig verzoek 
gratis te verkrijgen bij het onvolprezen 
PoëzieCentrum in Gent. Dat is tevens de 
vertrekplaats van de route. 
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