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tips voor je 
bondswerking

1. Aanbod Brussel

2. Parfum, een passie

3. De Grote Oorlog in romans

i

Zoals elk jaar bundelt de Gezinsbond haar 
aanbod voor afdelingen in de brochure 
aanbod 2014. Deze is te verkrijgen via je 
educatieve medewerker of online te raad-
plegen via de website voor vrijwilligers:
vrijwilligers.gezinsbond.be 
Het aanbod van de Gezinsbond zelf geeft 
altijd recht op een tussenkomst in de 
sprekersvergoeding. Hoeveel een afdeling zelf 
dient te betalen staat altijd aangegeven met 
een duidelijk icoontje.  

Cineast lieven De Brauwer, gekend van de 
films Pauline & Paulette en Confituur, heeft 

Prijs: e 150 (kleine groepen)
grote groepen prijs op aanvraag

reserveren en informatie: 
debrauwer.lieven@telenet.be

1914-1918

Bijna honderd jaar geleden brak 
de Eerste Wereldoorlog uit. Een 
slagveld dat zich vooral in onze 
contreien afspeelde en heel wat littekens in het 
landschap en bij de mensen achterliet. Ook wij 
hebben enkele activiteiten bij elkaar gebracht 
die de herinnering aan de Grote Oorlog levend 
houden. Bij wijze van herdenking en als 
ondersteuning van het adagium Nooit meer 
oorlog!

Stille getuigen 
vinden we tot 
in de kleinste 
dorpen:
gedenk-
platen met 
niet te tellen 
namen van 
gesneuvelden. 
Stapels 
historische 
werken geven 

naast film nog een 
passie: parfum. 
Een flesje lagerfeld 
Cologne dat hij van 
zijn tante kreeg in 
zijn studententijd, 
maakte de parfum-
verzamelaar in hem 
wakker. Niet alleen 
de geuren en de 
flesjes maar ook de 
verhalen erachter en erover. De kennis van 
De Brauwer is stilaan encyclopedisch te 
noemen. Bovendien deelt hij ze graag met
anderen. In een bescheiden gezelschap bij 
hem thuis of op verplaatsing. De lezing gaat 
niet alleen over parfum, maar ook over de 
parfumhuizen, flacons, couturehuizen, 
legendarische gebruikers en geurige anek-
dotes. Een paar van de parfumklassiekers 
kunnen ook getest worden. Daarbovenop 
plaatst lieven de geuren ook in hun histori-
sche context, zoals de beurscrash of WO I,
en zijn er heel wat verwijzingen naar 
schilderkunst, opera, literatuur, filmacteurs 
en films. 
Een echte aanrader dus.

ons wapen-feiten en duiding. Maar echt 
sprekend is alleen de literatuur. Hoe kwamen 
Jan Met De Pet en Mariëtje Van De Bakker die 
vier lange jaren door? Wat deden ze om de 
honger te stillen? 



Duur: 2,5 uur
Prijs: € 150 + € 0,30/km vergoeding

reserveren en informatie: 
Katrien Van Hecke
Blekersdijk 13 - 9000 Gent
09 223 07 97 - 0473 29 21 58
katrienvanhecke@telenet.be

4. Tweemaal oorlog, 
 driemaal honger

Oorlog betekent honger. Maar wie weet nog 
wat het betekent: eten met bon, zwarte 
markt, alleen aardappelen, troost in het glas, 
eten verbergen, woekerprijzen,...? tijdens en 
tussen de beide wereldoorlogen moeten de 
mensen noodgedwongen weer hun toevlucht 
nemen tot armoerecepten. Maar weten wat en 
hoe mensen toen aten, geeft ook heel wat in-
formatie over andere aspecten van de oorlog. 

De huidige generaties hebben nauwelijks 
voeling met wat hun voorouders hebben 
meegemaakt. De directe getuigen worden 
schaarser en hun zoektocht en creativiteit om 
van weinig of niets iets eetbaars te maken 
staat in schril contract met de overvloed en 
de mogelijkheden van vandaag. 

Eddie Niesten was verbonden aan het Centrum 
agrarische Geschiedenis in leuven. Hij is de 
oprichter en bezieler van het cultureel-culi-
naire initiatief Keukenhistories & tafelpraat, 
gevestigd in antwerpen. 
tijdens zijn lezing over de oorlogskeuken 
wekt hij onvermijdelijk bewondering op voor 
de creativiteit van toen en hopelijk ook een 
reflectie op de overdaad van nu.

reserveren en informatie: 
Eddie Niesten
Verbindingslaan 62 - 3001 Heverlee
016 40 92 25 - 0479 02 17 28
eddieniesten@gmail.com 

5. Poëzie en de Grote Oorlog

6. Whizzz Bang. Verpleegster
 tussen front en achterland

7. Menschen… in den grooten
 oorlog

Oorlogen kunnen moeilijk 
als lyrische expressies van 
de mens worden gezien 
maar dat neemt niet weg 
dat er heel wat poëzie 
over dit onmenselijk 
gebeuren is neergeschre-
ven, vooral de talrijke 
gedichten over de gruwel 
van de eerste wereldoor-
log geschreven door 

soldaten zèlf zorgen voor schokkende 
impressies. Dichter Willie Verhegghe 
(Denderleeuw °1947) zal rond dit fenomeen 
een voordracht houden en ook putten uit 
eigen werk: in 1973 publiceerde hij al een 
dichtbundel waarin hij de toen nog aan gang 
zijnde oorlog in Vietnam in contrast plaatste 
met WO I in ons land, in 2000 gevolgd door 
de tweetalige bundel Ode aan Owen/Ode to 
Owen waarin hij de laatste dagen van de op 
3 november 1918 in het noorden van Frankrijk 
gesneuvelde Warpoet Wilfred Owen beschrijft 
en tegelijk een aanklacht tegen alle oorlogen 
neerzet. Owen wordt algemeen beschouwd 
als de meest talentvolle dichter van WO I, hij 
was ook de eerste die zich in zijn gedichten 
op ongeremde wijze heeft afgezet tegen de 
gruwel van deze oorlog.

Prijs: € 200
reserveren en informatie: 
Willie Verhegghe
Pollaredorp 105 - 9401 Pollare (Ninove)
Willie.verhegghe@skynet.be

Whizzz Bang !
is een term 
uit de "Groote 
Oorlog". 
Oorspronke-
lijk werd hij 
toegeschreven 
aan het 
geluid van 
obussen uit 
Duitse 77mm 
kanonnen. 
De naam was afgeleid van het feit dat de 
granaten, afgevuurd vanuit veldartillerie, 
sneller dan de snelheid van het geluid reisden.
In deze productie speelt leen Persijn de 
kleindochter van een verpleegster in de 
"Groote Oorlog ". De jonge angèle wou niet 
alleen kousen en borstrokken breien voor de 
soldaten, ze wou de oorlog van heel dichtbij 
meemaken. aanvankelijk als verpleeghulpje en 
later als verpleegster maakt ze kennis met de 
oorlog in al zijn gruwel, verbijsterende maar 
ook grappige, mooie en ontroerende 
momenten, liefde en dood. 
Samen met Eddy Peremans brengt leen Persijn 
naast bekende en minder bekende liederen uit 
de Eerste Wereldoorlog, ook speciaal voor deze 
productie geschreven, beklijvende nummers.
Voor de teksten zorgde annie Van 
Keymeulen, zelf kleindochter van een oud 
strijder uit de Eerste Wereldoorlog.

Duur: 80 minuten
Prijs: € 600 euro inclusief licht en klank, 
exclusief transportkosten (€ 0,85/km)
Deze productie is voor socio-culturele ver-
enigingen subsidieerbaar door de Vlaamse 
Gemeenschap: www.aanbodpodium.be. De 
maximale bijdrage is daardoor € 200 (van 
15/01/2014 tot 15/01/2016)

reserveren en informatie: 
arioso Producties vzw: Jaak Vermeulen
terstraeten 11 - 9860 Oosterzele-
Balegem 
09 360 39 25 – 0494 77 06 89 
theater.leenpersijn@telenet.be
www.leenpersijn.be 

’t gaat niet over bommen
niet over kogels,
niet over kolonels en soldaten 
niet over winnaars en verliezers 
slagvelden en treurmarsen 

’t gaat over mensen 
eenvoudige zielen 
en al die stille tranen 
en dat wat ge niet verstaat 
als ’t oorlog is

In deze voorstelling brengen tine ruysschaert 
en Bart Cafmeyer teksten geschreven door 
Benjamin Sercu. 
Ze worden aan de piano begeleid door arnold 
Sercu, die ook de zang voor zijn rekening 
neemt. Een ingetogen avond met als thema de 
Groote Oorlog maar ook veel meer. 

Hoe ondraaglijk was de klop op de deur van de 
postbode? Wat ging er door de soldaten heen 
wanneer het vijandelijke mitrailleurvuur begon 
te ratelen of granaten hun stellingen de grond 
inboorden?

romans brengen ons tussen de jongens in 
de loopgraven, naast de verpleegsters in de 
veldhospitalen, bij de achterblijvers aan de 
keukentafels en laten ons in grote 
ontroering achter.
Met frappante fragmenten van anti-oorlog-
schrijvers, een powerpointpresentatie en 
uitgebreide literatuurlijst

Duur: 1u15
Prijs: € 500 (inbegrepen: reiskosten, 
digitale piano)

reserveren en informatie: 
tine ruysschaert
Fabiolalaan 23 – 9840 De Pinte
09 282 44 62
tine.ruysschaert@skynet.be 
bart.cafmeyer@telenet.be

8. Alain Remue & 
 de Cel Vermiste Personen

Sinds 1995, het 
jaar waarin o.a. 
Julie en Melissa, 
en an en Eefje 
verdwenen, staat 
commissaris alain 
remue aan het 
hoofd van de Cel 



i

i

12. Tournée générale, 
 een brouwerijwandeling

10. Gezonde voeding bij 
 zwangerschap en borstvoeding

11. Maak zelf vintage-style 
 juwelen, of andere mooie
 hebbedingen

i

i
Prijs: in onderlinge afspraak
reserveren en informatie: 
alain remue
Gontrode Heirweg 118 – 9820 Merelbeke
09 232 08 26

9. ’t creatief zoldertje

Powertex, hotpot juwe-
len, zpagetti… creatie-
velingen weten meteen 
waarover dit gaat. Maar 
heb je je er zelf al aan 
gewaagd? Met de work-

shops van ’t creatief zoldertje wordt creëren 
kinderspel en vooral heel gezellig. reken 
best op een hele avond of namiddag want 
je bent al gauw voor een paar uur vertrok-
ken. De workshops worden georganiseerd op 
het zoldertje of op locatie, al naargelang de 
vraag. Ook workshops op maat zijn mogelijk. 
alle praktische afspraken (datum, werkstuk, 
duur en prijs) worden in onderling overleg 
afgesproken. 

reserveren en informatie:
't Creatief Zoldertje
Middenstraat 13
9506 Zandbergen
0477 98 58 67
tcreatiefzoldertje@gmail.com
www.tcreatiefzoldertje.be

We leven in een 
tijd waarin de 
verbondenheid van 
de mens met de 
natuur vaak ver te 
zoeken is en helaas 
heeft dat bijgevolg 
ook een effect op onze manier van eten. Meer 
en meer onderzoeken wijzen op het verband 
tussen verkeerde voeding en een groot aantal 
welvaartsziekten of energietekorten. 
Gezonde voeding is veel meer dan vitaminen, 
mineralen of koolhydraten… 
‘levende’ en onbewerkte voeding is noodzake-
lijk indien je in goede gezondheid wilt blijven. 
Wanneer je zwanger bent is dat niet anders. 
tijdens de zwangerschap besteed je best extra 

Duur: 1,5 uur
Prijs: € 150 + € 0,33/km 
(vanuit landegem)

reserveren en informatie:
Marie-Pierre Gris
Poeldendries 15 - 9850 landegem
0486 79 66 49 
marie-pierre.gris@telenet.be
www.makeithealthy.be

Zahia is bij juwe-
lenliefhebbers een 
begrip geworden. In 
deze speciaalzaak 
kun je terecht voor 
halfedelstenen, 
zoetwaterparels, 

Prijs: afhankelijk van de gekozen 
workshop
Minimum aantal deelnemers: 6
Verplaatsingskosten (berekend vanaf 
Zottegem): € 0,30/km vanaf 15 km
Nodig ter plaatse: een grote tafel met 
voldoende verlichting

reserveren en informatie:
0496 579149 - inge@zahia.be
www.zahia.be

Het Museum voor 
Industrie, arbeid 
en textiel (Miat) 
is gehuisvest in 
de voormalige 
katoenspinnerij 
Desmet-Guequier. 

Vermiste Personen. Meer dan 16.500 dossiers 
zijn sindsdien behandeld. Veel vermisten 
werden levend teruggevonden, maar ruim 
zevenhonderd zaken blijven tot op heden 
onopgelost. Over het verhaal achter die cijfers 
schreef alain remue een beklijvend boek, over 
vertwijfeling en hoop, over tragedie en 
opluchting, over hoe en waarom mensen 
verdwijnen en hoe je ze terugvindt, over 
moordenaars en pedofielen, over mysteries, 
en over politiemannen die nooit stoppen met 
zoeken. 
alain remue geeft tijdens zijn lezing een 
inzicht in de dagelijkse werking van de 
Cel vermiste personen, in haar uiteenlopende 
aspecten, en brengt een reeks toonaan-
gevende praktijkervaringen uit zijn werkveld 
mee.

aandacht aan wat je eet. Het is jouw 
verantwoordelijkheid om voor de 
optimale omstandigheden te zorgen zodat je 
baby de essentiële en waardevolle 
voedingstoffen binnenkrijgt waarop hij 
recht heeft. Deze lijn wordt uiteraard ook 
doorgetrokken bij borstvoeding. tijdens deze 
infoavond gaat lesgeefster Marie-Pierre Gris 
dieper in op enkele misvattingen betreffende 
‘gezonde voeding’ en legt de focus op wat nu 
wél gezond en essentieel is. 
Marie-Pierre Gris is voedings-, gezondheids- 
en levenswijzeconsulente en behaalde een 
bachelor in de Gezinswetenschappen.

Ooit was hier een enorme bedrijvigheid. De 
textiel-arbeiders van toen zijn er niet meer. 
Hun herinneringen en verhalen leven verder in 
het museum. Maar de kennis en de expertise 
van het museum stuurt je ook wandelen. Op 
brouwerijwandeling, bijvoorbeeld, een tournée 
générale door Gent. Gent telde vroeger heel 
wat actieve brouwerijen. Velen zijn 
verdwenen, sommigen kregen een nieuw 
leven. anderen leven voort in de sporen die 
ze achterlieten in de stad. Het rijke brouwers-
verleden van de stad is de leidraad van deze 
wandeling. 
In gevels, monumenten en straatpalen zijn 
talrijke en soms verrassende sporen van deze 
bloeiende brouw- en stooknijverheid. Een gids 
vertelt de verhalen achter de stenen.

iPrijs: € 80 (wandeling met gids)
reserveren en informatie:
www.miat.gent.be

i

13. Het Bakkerijmuseum Veurne:
 een lekker doemuseum voor
 jong en oud!

Het Bakkerijmuseum is gevestigd in de 
gebouwen van de 17de-eeuwse Zuid-gasthuis-
hoeve. Je vindt er alles over het vervaardigen 
van brood, maar evengoed over ijs, chocolade, 
wafels en andere lekkernijen van de ambach-
telijke bakker.
Het hele jaar door kan je het museum 
verkennen met een gids, een ambachtelijke 
bakdemonstratie bijwonen of zélf de handen 
uit de mouwen steken tijdens één van de 
smakelijke workshops rond brood, viennoiserie 
of chocolade. Het is een echt doe-museum: 
deelnemen aan één van de speciale workshops 
voor volwassenen, voor kinderen of voor 
gezinnen met kinderen, is een onvergetelijke 
én smakelijke belevenis. Neem zeker een 
kijkje op de website van het museum voor 
informatie en reservatie.
Daarnaast bestaan er tal van arrangementen 
om een bezoek aan het museum te 
combineren met andere uitstapjes. 

Prijs: gids: e 30 (max. 25 pers. per gids) 
+ groepstarief per persoon
prijzen per persoon, groepsbezoek vanaf 
15 personen
e 3,5 volwassenen, senioren
e 2,5 personen met beperking
e 1,5 kinderen (6-12 jaar)

reserveren en informatie:
albert I - laan 2 - 8630 Veurne  
058 31 38 97 
info@bakkerijmuseum.be 
www.bakkerijmuseum.be

prachtige kralen en andere materialen om 
juwelen te maken in ‘vintage style’. Zahia 
organiseert ook workshops. Er is een vast 
aanbod, te raadplegen op de website. let op: 
workshops zijn meestal snel volzet. Het goede 
nieuws is dat Zahia evengoed workshops op 
maat aanbiedt. Dat kan een juwelenworkshop 
zijn maar ook een workshop kleuranalyse of 
make-up of een stijlworkshop. De workshops 
kunnen doorgaan in Gent, antwerpen, lier, 
Brugge, Hasselt of Zottegem, zowel in de na-
middag als 's avonds als in het weekend. En… 
Zahia komt ook bij u thuis!



i
i

14. Degustatiewandeling Dender-
 monde: kennismaking met
 Dendermondse streekbieren

Een jolige wandeling waarin 
het nuttige aan het aangename 
wordt gekoppeld. Cultuur en 
gastronomie gaan hand in hand. 
Jullie vertrekken op de stemmige 
Grote Markt en ontdekken de 

belangrijkste historische bezienswaardigheden 
van Dendermonde. als tussendoortje houden 
jullie halt in typische herbergen om onze 
kennis te verwerken onder het genot van een 
heerlijk streekbier. Er is mogelijkheid om drie 
streekbieren te degusteren: Malheur (6°), Pau-
wel Kwak (8°), tripel Karmeliet (8°), abdijbier 
Dendermonde (8°) of Vicaris tripel (8,5 °).

Duur: ongeveer 3 uur
Prijs: € 16 per persoon (3 streekbieren 
naar keuze en begeleiding door gids 
inbegrepen)

Informatie en reservering:
Dienst toerisme Dendermonde
052 21 39 56 
toerisme@dendermonde.be

15. Dossinkazerne in Mechelen
16. Watertanden van oude
 groenten en vergeten fruit

Kazerne Dossin is gegroeid uit het vroegere 
Joods Museum van Deportatie en Verzet 
(JMDV), dat in 1995 werd opgericht door een 
aantal Joodse overlevenden. Het is geen 
gewone museumsite, maar een ‘plaats van 
herinnering’. De kazerne is onlosmakelijk 
verbonden met de geschiedenis van de Shoah 
in België. tussen 1942 en 1944 gebruiken 
de nazi’s de kazerne als verzamelkamp om zo 
veel mogelijk Joden en Zigeuners samen te 
brengen. Vanuit de kazerne vertrokken 25.484 
Joden en 352 Zigeuners naar auschwitz-
Birkenau. Na de oorlog werden ook een 
aantal beulen van het kamp van Breendonk, 
terechtgesteld dichtbij de Dossinkazerne, aan 
de muur achter de huidige nieuwbouw. 
Vanaf 2014 kun je met de instapsessie op 
een bijzondere manier het museum bezoeken: 
tijdens een multimediale toelichting van een 
halfuur in het auditorium wordt de opbouw en 
de rode draad van het museum voorgesteld. 
Na de sessie ga je zelf het museum in en kan 
je op eigen tempo de verhalen, documenten 
en multimedia bekijken. Met de speciaal 
ontwikkelde museumfiches volg je aan de 
hand van opdrachten de juiste route. Voor 
groepen is dit de ideale manier om het 
museum begeleid en toch zelfstandig te 
bezoeken. let op: vergeet niet de museum-
fiches te downloaden en mee te brengen naar 

het museum! 
Wil je liever op stap met één van onze 
gidsen? Hij of zij geeft je een heleboel 
extra informatie bij de foto’s en 
documenten in de tentoonstelling. 
De gids nodigt je ook uit om actief deel te 
nemen en stil te staan bij de vragen die de 
geschiedenis je stelt. 
let op: het aantal museumbezoeken met gids 
is beperkt per dag.

reken op 2 à 3 uur om het museum te 
bezoeken.
Een groep telt minimum 15 en maximum 
25 personen. 
Per halfuur starten maximum 3 groepen 
van 25 personen een rondleiding. 
Het museum is gesloten: op woensdag, 
Kerstmis, Nieuwjaar en op Joodse feest-
dagen (rosh Hasjana en Jom Kipoer)

reserveren en informatie:
Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153 - 
2800 Mechelen
015 29 06 60 (maandag-vrijdag)
info@kazernedossin.eu 
reservaties@kazernedossin.eu
www.kazernedossin.eu

Verhalen over hop en aardbei 
en Schaarbeekse krieken, 
smaakmakend fantaseren 
over kardoen en spruiten. 
Vertelsels uit het hoppeveld, 
over appels zonder slangen, over hoe de zurkel 
de pan uit swingt, hoe warmoes je warm 
houdt en hoe je aardperen uitdeelt. Een voor-
stelling om van te smullen. Overgoten met 
een saus van verhalen, versierd met toefjes 
poëzie en opgediend met krokante woordspe-
lingen. Voor lekkerbekken die willen smikkelen 
met een glimlach en gevoel voor fantasie.
Dit lekker brokje verteltheater kan doorgaan 
in bibliotheken, klassen, culturele & ontmoe-
tingscentra, jeugd- & dienstencentra, tuinen, 
musea … En kan desgewenst uitgebreid 
worden met een extra speeluur met Willi De 
Block: zanger en muzikant. Hij combineert 
op een unieke wijze accordeon en zang, 
doorspekt met een vleugje humor. Wat je nog 
eens graag wilde horen: iets uit het Vlaamse 
repertoire waar we mee opgroeiden, uit de 
kleinkunst, Frans chanson of iets Iers. Mee-
zingen is de boodschap. ambiance verzekerd.

i

Semi-akoestisch met muzikant: kleine 
voorstelling met livemuziek door 1 acteur 
en 1 muzikant. Gezien het poëtische 
karakter kunnen er bij deze spelvorm per 
opvoering best max. 120 personen aanwe-
zig zijn.

Duur: ongeveer 70 minuten
Prijs: zonder extra speeluur: € 325 of € 
425 (2 voorstellingen op 1 voor- of namid-
dag) – max. 50 kijkers, per extra toeschou-
wer: € 4 pp extra

Prijs met extra speeluur: € 475 of 
e 535 (2 voorstellingen op 1 voor- of 
namiddag) – max. 50 kijkers, per extra 
toeschouwer: € 5 pp extra

Vervoer: € 0,48/km + 6% BtW

reserveren en informatie:
tine Hofman ~ Kip van troje
Eendrachtstraat 172 - 9000 Gent
09 223 06 64 - 0478 37 45 34 
tine@tinehofman.be 
www.tinehofman.be 

17. Peperkoeken Hart: over
 tradities, rituelen en 
 symboliek van eten

Eten is niet alleen lekker 
én noodzakelijk, het is 
ook een belangrijk ritueel 
bij bepaalde gelegenhe-
den. Samen eten schept 
verbondenheid op vreugdevolle én trieste 
momenten. In de rondleiding ‘Peperkoeken 
hart’ proef je (letterlijk en figuurlijk) van het 
dagelijkse leven in het 20ste eeuwse Vlaan-
deren. 
Wat was dagelijkse kost? Wat at men op 
hoogdagen en waarom? Wat (her)kennen we 
vandaag nog van deze tradities? 
Ontdek wat er zo bijzonder is aan een peper-
koeken hart, wat zielenbrood is, wat de 
symboliek van suikerbonen is, waarom 
kersverse paartjes een half-half dronken,… 
en zo veel meer.

Max. 20 personen per gids (geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar). 
Minimum 2 weken vooraf aanvragen. 
Duur: 1.30 uur
Prijs: € 90 week / € 110 weekend (proe-
vertjes inbegrepen) + toegangsprijs per 
persoon (€ 3,75 vanaf 15 personen)
reserveren en informatie:
Huis van alijn
Kraanlei 65 - 9000 Gent
09 269 23 50 - info@huisvanalijn.be
www.huisvanalijn.be 

i

18. Koninklijke Manufactuur 
 De Wit te Mechelen

De Konink-
lijke 
Manu-
factuur De 
Wit bezit 
één van de 
meest 
presti-
gieuze 

privécollecties van wandtapijten ter wereld. 
Zij is gevestigd in een uniek historisch kader: 
de 15de-eeuwse refugie van de abdij van 
tongerlo in Mechelen. U kunt de Manufactuur 
bezoeken onder leiding van een gids, 
gespecialiseerd in wandtapijtkunst. 
Het bezoek bestaat uit een heel gevarieerde 
toelichting van het gebouw, de omvangrijke 
collectie oude en moderne wandtapijten, 
van het conservatieproces en een weef-
demonstratie. Ook het historisch pand 
krijgt de nodige aandacht. 
Op bepaalde tijdstippen kan eveneens het 
atelier bezocht worden.



i

i

Duur: ongeveer 1,5 uur

reserveren: minstens twee weken vóór de 
datum van het bezoek 
Bezoeken: enkel op donderdag, vrijdag en 
zaterdag tussen 09.00 uur en 15.30 uur. 

Indien de rondleiding aanvangt tussen 
11.00 uur en 12.00 uur, of om 15.30 uur, 
kan ook het atelier bezocht worden. 
Op zaterdag is een bezoek aan het 
atelier steeds inbegrepen. Het atelier kan 
niet bezocht worden als de 
restauratrices aan het werk zijn. 

Prijs: € 110 (max. 20 personen; bij meer 
dan 20 personen: supplement 
e 10/p) 
Op het zelfde tijdstip zijn maximaal 3 
groepen mogelijk 
Nocturnes zijn mogelijk na 19 u: € 175 
(max. 20 personen)

reserveren en informatie:
0475 52 29 05 (van maandag tot vrijdag 
tussen 10.00 uur en 18.00 uur).
visit.dewit@telenet.be 

19. Natuureducatief Centrum 
 de Pastorie

aan de voet van de Vlaamse ardennen, in het 
landelijke Zonnegem, bevindt zich sinds 2004 
het Natuur-educatief Centrum “De Pastorie”. 
Het voormalige pastoriedomein en het aan-
palende natuurgebied langs de Smoorbeek, 
vormen een prima uitvalsbasis voor natuur-
beleving en natuureducatie. Het volledige 
domein van ca. 8 ha groot, werd in 2009 uit-
gebreid met een nieuwe hoogstamboomgaard 
en vlindertuin. Ook werden een poel aan-
gelegd en een beestentoren gebouwd, extra 
troeven naar biodiversiteit en natuureducatie.

Sinds de oprichting van het NEC De Pastorie 
kan de schoolgaande jeugd met dit unieke 
domein kennismaken via tal van natuur-
educatieve programma’s. In alle activiteiten 
staat het beleven en zelf ontdekken van de 
natuur centraal. De activiteiten worden 
begeleid door vrijwilligers en de coör-
dinator van het NEC, die hiervoor een 
passende vorming kregen. 
De programma’s vinden voornamelijk plaats 
op het natuurdomein rond de pastorie, maar 
ook andere groene pareltjes in Sint-lievens-
Houtem komen aan bod. Niet alleen kinderen, 
maar iedereen wordt uitgenodigd om de 
natuur in Sint-lievens-Houtem te beleven 
en te ontdekken. 
Elk jaar werkt het Natuureducatief Centrum 
een fris, natuurrijk programma uit voor het 
ruime publiek. Hierin zijn de klavertjevier-
wandelingen en het luKiDo-natuurleerpad 
voor gezinnen ondertussen vaste waarden 
geworden. 

Sportievelingen kunnen het 
volledige traject van Burst station 
tot De Pastorie (2 km) stappen.

reserveren en informatie:
rita Van Stappen
Halleweg 15 - 9520 Zonnegem
0478 63 45 69  - info@necdepastorie.be
www.necdepastorie.be

20. Workshop Graffiti

Graffiti is meer dan 
een druk op een 
spuitbus. Het is 
een manier om je 
identiteit creatief 
te uiten. toch 
willen we via deze 
workshop geen illegale activiteit promoten. 
Daarom kiezen we voor deskundige en 
ervaren begeleiders. WaF is al jarenlang lid 
van team alosta. Zijn tekeningen sieren tal-
loze muren en borden. tijdens de workshop 
staat creativiteit en handvaardigheid centraal. 
laat je gaan, nu het mag!
Elke deelnemer mag zijn kunstwerk mee-
nemen naar huis. tip! trek best oudere kleren 
aan.

iWorkshop geschikt voor 
kinderen vanaf 3e leerjaar.

Prijs: € 120 + vervoer 
+ € 10/kind (kosten voor materiaal)
reserveren en informatie:
waf.alosta@hotmail.com
wafken@hotmail.com

21. Aanbod Workshops 
 Sjaals knopen, juwelen maken,
 kleurcoaching, styling, tips en trics

iContact:
Caroline Steensels van autenta
Nevelestraat, 31 te 9850 Hansbeke
tel 0472/ 770 376
e-mail: info@autenta.be
Zie ook www.autenta.be

i

22. De milieuboot

De Milieuboot wil een 
maatschappelijk relevante 
rol spelen op vlak van het 
duurzaam en integraal 
waterbeheer van de 
Vlaamse rivieren en 
kanalen, duurzame 
ontwikkeling en biodiversiteit. 
Een belangrijk streefdoel is jongeren en 
volwassenen via informatie, educatie en 
sensibilisering een beter inzicht te geven in 
de milieuproblematiek en de natuur-
ontwikkeling in en rond water en waterlopen. 
Zo kan een mentaliteit van zorg en erkenning 
van de eigen leefomgeving versterkt worden.

De Educatieve Milieuboottochten zijn het 
belangrijkste project om die opdracht concreet 
gestalte te geven. Jaarlijks varen meer dan 
10.000 jongeren en volwassenen uit heel 
Vlaanderen met de milieuboot mee.

In opdracht van of in samenwerking met een 
provincie, een gemeente, een organisatie, een 
vereniging of school werkt De Milieuboot een 
'programma op maat' uit over water, waterlo-
pen en natte natuur: een educatief project, 
een vorming, een voordracht, een workshop, 
een animatie...

Prijs: op aanvraag
reserveren en informatie:
www.mileuboot.be

autenta is een atelier waar kleur en stijl 
centraal staat.
In verschillende workshops wil Caroline haar 
liefde voor kleur, stijl en creativiteit met 
jullie delen. 
Een workshop op maat? Kan ook.
Workshops kunnen zowel op verplaatsing 
gebeuren, als in haar atelier te Hansbeke.

Sjaals knopen
tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag 
met sjaals en leer je verschillende technieken 
om deze mooi te knopen.
Breng zelf je sjaals mee. Dan wordt het een 
leuke, interactieve workshop.
Prijs: 150 euro (onbeperkt aantal personen)
Duur: 1,5 à 2 uur

Styling, tips en trics
tijdens deze workshop ontdekken jullie je 

lichaamsvormen en hoe deze jullie kledings-
stijl bepalen. tal van concrete stylingtips 
worden meegegeven die het winkelen een pak 
eenvoudiger zullen maken.
Prijs: 20 euro p.p., met een min. van 6 en een 
max. van 12 pers.
Duur: ca. 3 uur

Kleurcoaching tijdens het maken van een 
vilten broche
Kleur is de snelste manier om te communiceren 
zonder 1 woord te zeggen. tijdens deze 
informatieve en creatieve workshop kom je 
alles te weten over kleuren. We maken een 
bloembroche in jouw lievelingskleur en je 
krijgt te horen welke boodschap kleuren 
kunnen hebben.
Prijs: 25 euro p.p. ( met een min. van 6 en 
een max. van 12 pers.)
Duur: 2 uur.

Juwelen maken
Voor deze workshop zijn er verschillende 
mogelijkheden. Je kan kiezen om vb. zelf 
oorringen te maken, een ketting te maken, 
een armbandtechniek onder de knie te krijgen.
De prijs ( tussen 25 en 50 euro pp.) en de 
grootte van de groep wordt bepaald 
naargelang het thema dat gekozen wordt. 
Voor het materiaal wordt gezorgd en iedereen 
kan naar huis met een zelfgemaakte creatie.



i

i

23. Bierproefavond, ook niet-
 alcoholische bieren

24. Smokkelroute

25. EPC – Printing Tomorrow

Geroen Vansteenbrugge, bier-
kenner en secretaris van Zythos 
(vereniging van bierproevers), 
wijdt graag uit over zijn 
waardering voor het Belgische 

Prijs: € 65 vaste kost + € 1 p.p. - verder af 
te spreken met de lesgever

reserveren en informatie:
Geroen Vansteenbrugge
Gaston Martensstraat 28 - 8790 Waregem
0486 53 47 49 - geroen@telenet.be

Een verrassende wandeling 
langsheen de smokkelwegen 
op de grens tussen België en 
Nederland.Een plaatselijke 
gids, wiens vader douanier was 
in de streek, wandelt met de 
groep langsheen de smokkel-

routes. Onderweg word je deelgenoot van 
enkele fantastische verhalen die toentertijd 
niet bestemd waren voor de oren van anderen. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uurtjes over 
een afstand van 5 km. Indien mogelijk hebben 
jullie het gezelschap van een bij momenten 
koppige gesprekspartner, de ezel.
Er wordt gestart aan een plaatselijk café: Café 
Het Eerste Huis, aardenburgse Kalseide 406, 
9990 Maldegem. De aankomst is aan Convent 
Santa Clara in Middelburg. Na de wandeling 
is er de mogelijkheid om een lekkere en 
eenvoudige grensmaaltijd te genieten, 
namijmerend over de fantastische figuren uit 
de verhalen van trui. Een grote aanrader van 
klein formaat.

Prijs: e 40 per groep, maaltijd 
apart te regelen en af te spreken.

reserveren en informatie:
Johan en trui De laere Hoste 
jdelaere@hetnet.nl 
+31 (0)117 49 24 57

In lokeren vind je 
EPC, het nieuwe 
drukcentrum van De 
Persgroep. Het is een 
van de modernste 
drukkerijen van Europa! Niet alleen de persen 
kunnen veel. Ook wat achter die persen 
gebeurt in de verzendingshal is indrukwek-
kend: magazines en bijlagen snijden en nieten 
tegen dezelfde snelheid als de persen (‘online 
snijden en nieten’). En vooraf gedrukte 
producten zoals de katernen van de zater-

biobier. Zo gaat hij in deze workshop in op 
de grondstoffen en belicht hij verschillende 
aspecten van biobier en -brouwerijen. En 
uiteraard wordt er geproefd: ontdek minder 
bekende ‘hemelse biobiertjes’ (je proeft een 5 
à 6-tal bieren) en overtuig jezelf of de smaak 
beter is dan het gewone gamma. Santé! 

dagkranten automatisch bij de krant voegen 
(‘encarteren’ of ‘inserting’).
Het gebouw ontdekken? De machines aan 
het werk zien? De geur van het gerecycleerd 
papier opsnuiven? De mensen achter Eco Print 
Center leren kennen? Dat kan! Breng een 
bezoek aan EPC en help ons bij onze missie 
om ook maatschappelijk een rol te spelen. 
EPC vindt dat het bedrijf ook een sociale rol te 
vervullen heeft en doet dit via de Koninklijke 
Vereniging Kindergeluk vzw. Kindergeluk geeft 
minderbedeelde kinderen en jongeren nieuwe 
kansen, zowel op sociaal als cultureel vlak.
als bezoeker kan u daarbij helpen. EPC vraagt 
een kleine bijdrage voor een geleid bedrijfs-
bezoek. De totale opbrengst van deze 
bezoeken wordt door EPC niet gewoon door-
gestort naar Kindergeluk maar wel verdubbeld.  
Door het grote aantal bezoekers werkt EPC 
mee aan de verbetering van de leefsituatie 
van kinderen en jongeren, thuis of in het 
tehuis waar ze verblijven.

iPrijs: € 2 p.p. (ten voordele 
van Kindergeluk vzw)
reserveren en informatie:
Eco Print Center
Brandstraat 30 - 9160 lokeren
09 353 48 00
http://www.epc-nv.be/nl/rondleiding/
epc-bezoeken-op-aanvraag

26. Bezoekerscentrum Saeftinghe

Het in 2010 
vernieuwde 
bezoekers-
centrum 
Saeftinghe 
neemt je 
mee in 
het unieke 
natuur-
gebied 
Het Verdronken land van Saeftinghe. Je 
maakt er kennis met de vogels, de planten, 
het water... en bovenal met de wijdse ruimte 
van het schorrenlandschap dat Saeftinghe 
kenmerkt. Het bezoekerscentrum is een 
logisch startpunt van de excursies en, ook 
voor diegenen die het gebied niet in willen 
of kunnen, een goede manier om kennis te 
maken met dit indrukwekkende landschap.
Bij het bezoekerscentrum liggen twee vrij 
toegankelijke wandelroutes: de 'ruige laarzen 
route' (2km) en de makkelijker begaanbare 
plankierroute (1 km). Deze zijn bij uitstek 
geschikt voor een korte impressie van dit 
unieke natuurgebied. Verder kan Het 
Verdronken land van Saeftinghe alleen onder 
leiding van een gids bezocht worden. 
Door de aard van het terrein en de zwaarte 
van deze ongeveer drie uur durende tocht, 
zijn de excursies niet geschikt voor 
kinderen onder de 10 jaar, mensen die niet al 
te gezond of slecht ter been zijn, zwangere 
vrouwen of hartpatiënten. Voor kinderen zijn 
er wel andere activiteiten voorzien zoals het 
krabbenpad met rugzak (individueel of in een 
groep). Voor kinderen vanaf 10 jaar kan er ook 
een excursie aangevraagd worden: een 2,5 uur 
durende tocht door het natuurgebied, onder 
leiding van een ervaren natuurgids. 
Onderweg wordt er van alles verteld over het 
natuurgebied; de geschiedenis, de vogels en 
de planten. 

i

Prijs: € 2 p.p., kinderen tot 16 jaar € 1 p.p. 
Krabbenpad met rugzakje: € 3 – hoeft niet 
gereserveerd te worden; in groep: € 30 euro 
(max. 15 kinderen) – vooraf reserveren via 
bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl
Kinderexcursie: € 70 (25 personen, 
incl. max. 3 volwassen deelnemers) 
vooraf reserveren.

Informatie en reserveren: 
Bezoekerscentrum Saeftinghe
Emmaweg 4 - 4568 PW NIEUWNaMEN 
(bezoekadres Emmadorp)
+ 31 (0)114 63 31 10 
saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl
(aanvragen excursie) 
bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl 
(overige activiteiten en bezoekerscentrum)

27. Ter dood veroordeeld? 
 Een geleide verkenning van
 het dorp Doel

In 1995 raakten de uitbreidingsplannen van 
de antwerpse Haven bekend om een nieuw 
containerdok net ten zuiden van het dorp 
Doel aan te leggen: het Deurganckdok. Samen 
met de beslissing over het Deurganckdok 
besloot de Vlaamse regering in 1998 om Doel 
van de kaart te vegen zodat er op termijn 
misschien nog een dok kon komen. De jaren 
daarna kwam het tot een bittere strijd om het 
voortbestaan van het dorp. tegenstrijdige 
politieke beslissingen, een volgehouden actie 
en verschillende juridische overwinningen van 
de bewoners hielden het dorp op de kaart. 
Maar de Vlaamse en lokale overheden lieten 
het dorp leegbloeden. In 2000 woonden er 
méér dan 500 mensen in het centrum van 
Doel. In 2003 woonden er nog 214 inwoners 
en nu nog slechts een twintigtal. De gidsen 
van Doel 2020 kennen het dorp en het gebied 
door en door. Vaak staan zij zelf al jarenlang 
mee op de barricaden voor het behoud van 
hun streek. Voor een gewone rondleiding in 
Doel met een groep mag u ongeveer 2 uur 
rekenen. Maar wij maken ook rondleidingen 
op maat die korter of langer duren. Daarbij 
kan ook een bezoek gebracht worden aan de 
bedreigde polders en omliggende gehuchten, 
een deel van de haven op linkeroever, het 
Verdronken land van Saeftinge. Naargelang de 
interesse kunnen wij bijkomend focussen op 
natuur, landbouw of erfgoed. Het bezoek is 
ook makkelijk te combineren met een bezoek 
aan het lokale PolderMaS, het bezoekers-
centrum Saeftinghe of fort liefkenshoek. 

i
Prijs: € 100 
rondleidingen op maat: prijs in overleg
Informatie en reserveren: 
info@doel2020.org

Zorg steeds voor reservekledij voor na de 
tocht, iets te drinken (en evt. eten) voor 
tijdens de tocht, stevige laarzen, en sterke 
regenkledij bij regenweer!  



28. Lezing met presentatie
 “Waarom Doel en de polders
 (niet) weg moeten”

In september 2012 publi-
ceerden Davidsfonds en de 
Marnixring het boek  “Waarom 
Doel en de polders (niet) weg 
moeten”. Na enkele maanden 
was het boek uitgeput en 
intussen verscheen reeds een 
tweede herwerkte druk. Het 
boek is van de hand van Jan 

iInformatie en reserveren:
Jan Creve - jan.creve@scarlet.be

i

29. Het Wereldcentrum

Het Wereldcentrum wil actief 
'wereldburgerschap' stimuleren 
in Oost-Vlaanderen en heeft 
daarom een databank met 
allerlei activiteiten als 
stimulans. Ook afdelingen van 
de Gezinsbond kunnen hier 
terecht om een keuze te maken uit verschil-
lende workshops met diverse thema's. 
Bovendien kan er op eenvoudige aanvraag 
65% van de uitvoeringskosten gesubsidieerd 
worden door de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor workshops die plaatshebben in 2013. 
Vanaf 2014 wordt een nieuw subsidieregle-
ment voorzien.

alle informatie is te vinden op de website 
www.wereldcentrum.be/subsidies.htm of 
je kunt contact opnemen met het Wereld-
centrum en vragen naar Peter Brabandt op 
het nummer 09/233 75 46 
of een mail sturen naar: 
peter.brabandt@oost-vlaanderen.be.

30. Wereldburger Griotshitenge
 vertelt

Mulume is een Belg met Kongolese roots. 
als kind maakte hij in Kongo dagelijks mee 
dat ook de meest gewone dingen zoals water 
halen, hout zoeken, champignons plukken,... 
doorspekt werden met muziek en ritme. Ook 
de vele rituelen inspireerden hem tot muziek 
maken. Een verteller met een grote liefde 

voor de natuur. Kortom 
Griotshitenge is een 
wereldburger en hij wil 
graag zijn ervaringen delen 
en onze blik op de wereld 
verruimen. Hij wijst ons 
op de vele gelijkenissen 
binnen verschillende 
culturen maar ook op het 
positieve van diversiteit.

iPrijs: 120 euro + 0,33 euro/km 
vervoersonkosten
Duur: 50 minuten (enkel kinderen/
jongeren) – 90 minuten (volwassenen)
aantal deelnemers: Jongeren maximum 
20 deelnemers 
Bij grote groepen moet de aanvrager voor 
een geluidsversterking zorgen 
reserveren en informatie: 
Griotshitenge  - tel: 0483 05 07 95 
griotshitenge@telenet.be
Eventueel zijn er subsidies te verkrijgen 
via de Provincie Oost-Vlaanderen. 
alle informatie op 
www.wereldcentrum.be/subsidie.htm

i

31. Al dansend onderweg van
 Radjastan naar Spanje

Hilde Geelen is vooral thuis in de showbizz als 
flamenco-danseres met de muziekgroep Miel y 
Canela en de flamenco-popgroep Esta loco uit 
Gent. Daarnaast is ze gebeten over alles wat 
met de muziek en dans van de 'gypsies' 
te maken heeft. Niet alleen dans en muziek 
maar ook het leven en de geschiedenis van 
de zigeuners. Via dans en muziek maken we 
de reis van radjastan naar Spanje. Naargelang 
het doelpubliek wordt het actieve gedeelte 
aangepast: voor kinderen wordt er gewerkt 
met kledij, ritme en dans. Voor volwassenen 
is er een toonmoment waarna een actief 
gedeelte volgt waar danspassen en ritme door 
handgeklap wordt aangeleerd. De workshop 
sluit af met een beschouwelijk moment over 
het 'zigeunerleven' en hoe het met onze 
beeldvorming is gesteld over zigeuners.

Duur: 2 x 45 minuten (met korte pauze) 
Materiaal en accommodatie: Grote zaal met 
harde vloer (geen tapijten)
aantal deelnemers: maximum 30 

Prijs: € 150 + vervoersonkosten (€ 0,33/km) 
Eventueel zijn er subsidies te verkrijgen via 
de Provincie Oost-Vlaanderen. 
alle informatie op www.wereldcentrum.be/
subsidie.htm

reserveren en informatie: 
Hilde Geelen  - 09 252 19 26 
0472 55 28 02 
hilde.geelen@hotmail.com

32. Gratis gegidste rondleidingen
 in Brusselse kerken

Een bezoek aan 
Brussel is altijd de 
moeite; maar wordt 
helemaal mooi als je 
een gratis rondlei-
ding met gids aan 

gegidste rondleidingen gratis aan en willen 
die traditie in ere houden. Ervaren gidsen 
leiden je rond zodat je het boeiende verleden 
van deze monumentale bouwwerken beter 
leert kennen en waarderen. 
Deze uitnodiging geldt ook voor de Sint-
Michiel en Sint-Goedelekathedraal: de 
kathedraal heeft immers een bijzonder rijk 
verleden dat nauw verbonden is met de 
(kunst)geschiedenis van Brussel en Brabant. 
Vele getuigenissen daarvan zijn nog steeds te 
bezichtigen. Maak van een vluchtige blik een 
leerrijke ontdekking en bewaar aan je bezoek 
een aangename herinnering. Een e-mail of 
telefoontje volstaat.

i

i

Prijs: gratis
Informatie en reserveren:
Kerk en toerisme Brussel
Wildewoudstraat 13 – 1000 Brussel
02 219 68 34 - topa.bru@kerknet.be
Open: woe van 9 tot 13 uur; donderdag 
en vrijdag van 9 tot 17.30 uur

33. Rondvaart in de Gentse Haven

Het Havenbedrijf Gent organiseert elke 
zaterdag gratis rondvaarten in de haven van 
Gent. Gedurende twee uur kan iedereen van 
op het water de haven van binnenuit beleven. 
De rondvaart is helemaal gratis voor particu-
lieren. Gewoon vooraf online inschrijven is de 
boodschap. Voor verenigingen en organisaties 
wordt er zelfs maatwerk geleverd. Het Haven-
bedrijf wil u met deze rondvaarten de haven 
op een unieke wijze laten ontdekken.

Op het havenjacht “Jacob van artevelde” kunt 
u op zaterdag de haven beleven, zowel als 
particulier, als vereniging of als organisatie. 
Het vertrekpunt is de rigakaai tegenover 
Weba. De tocht duurt twee uur en onderweg 
wordt er uitleg gegeven over Gent als 
toegangspoort tot Europa. Het jacht vaart 
helemaal tot aan het Kluizendok en terug 
langs de dokken, kaaien, zeeschepen die van 
over heel de wereld afmeren en binnenvaart-
schepen die laden en lossen. 
Verenigingen en organisaties kunnen aan 
boord van het havenjacht de Gentse haven 
verkennen. Zij betalen de kostprijs van de 
gids (Nederlandstalige uitleg; andere taal op 
aanvraag). Inschrijven is verplicht. Deze 
rondvaarten vinden het hele jaar door op 
zaterdag plaats (van 11 tot 13 uur); behalve 
in juli (want dan vinden ze plaats tijdens 
de hele Gentse Feesten). Wil een vereniging 
catering aan boord dan kan dit worden 
afgesproken.

Vertrek: aan de rigakaai in Gent.
Er is plaats voor 80 personen (1 of 2 
groepen). Prijs: € 75.
Inschrijven: online via het inschrijvings-
formulier waar u alle (nog) beschikbare 
vaarten kunt zien.
Informatie: Pr-dienst van het Havenbedrijf 
Gent - 09 251 05 50 - pr@havengent.be

Aandacht: het jacht Jacob van Artevelde is 
moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Men dient zelf - eventueel onder begeleiding - een 
aantal passen te kunnen zetten om het schip over 
de brug te betreden. Er is geen aangepast toilet.

een van de historische kerken uit de 
Brusselse binnenstad kunt brengen. De vzw 
Kerk en toerisme Brussel bieden al jaren 

Creve, Ferdinand de Bondt, Johan De Vriendt, 
Denis Malcorps, Mon reyn, Igor rogiers en 
Paul Staes. De zes auteurs (allen actief in 
en om het actiecomité Doel 2020) geven in 
het boek een schets van wat zich de voorbije 
jaren in Doel heeft afgespeeld. Dat leest niet 
zelden als een thriller of een echt horror-
verhaal. 
Dat verhaal brengen de auteurs nu ook onder 
de vorm van een boeiende lezing, rijk geïl-
lustreerd met foto’s, kaarten en documenten. 
Een chronologisch verhaal met een overzicht 
van al de waarden die de voorbije jaren, vaak 
op onthutsende wijze in Doel en omgeving, 
onder druk kwamen te staan: menselijke 
waarden, democratische waarden, juridische 
waarden, natuurwaarden, cultuurwaarden, 
erfgoedwaarden,… Ook op de economische 
waarden – de enige waar de overheid oog voor 
heeft – wordt in de lezing ingegaan. 



1. Wat, wie, waar, wanneer

De SCW administratie bestaat uit twee 
onderdelen: de registratie van de afdelings-
activiteiten en de tussenkomsten voor de 
sprekersvergoeding.

Tussenkomst in de sprekersvergoeding
De aanvraag voor tussenkomst moet VOOraF 
ingediend worden bij de Dienst SCW in 
BrUSSEl en dit voor de 20ste van de maand 
die voorafgaat aan de datum van de activiteit. 
Je bezorgt alle gegevens van de activiteit 
(en eventueel) de spreker en ontvangt een 
bevestiging van de dienst SCW in Brussel. 
scw@gezinsbond.be 

Registratie van activiteiten
De registratie van de activiteiten gebeurt 
NaDat de activiteit heeft plaatsgehad. Je 
bezorgt van elke bestuursvergadering en elke 
activiteit een uitnodiging en een verslag aan 
je provinciale medewerker in GENt. Bij voor-
keur doe je dat op regelmatige tijdstippen. 
Maar in elk geval op: 
 - 1 mei (activiteiten van januari tot en
  met april) 
 - 1 november (activiteiten van mei tot
  en met oktober) 
 - 20 januari (alle resterende gegevens).
  Secretariaat.scw@gezinsbond-ovl.be 

Een verslag van een activiteit kan ook 
opgenomen zijn in het verslag van een 
bestuursvergadering. Zorg er dan in elk geval 
voor dat volgende gegevens duidelijk en 
volledig staan vermeld: activiteit, de datum, 
beginuur én einduur, aantal volwassen 
deelnemers, aantal kinderen (indien van 
toepassing). Op die manier moet je geen apart 
activiteitenverslag indienen. 

2. Meer punten met minder werk

Wil je heel efficiënt en met weinig moeite 
toch alle SCW-punten verdienen? Maak gebruik 
van je adreslijsten! 

Verstuur je de uitnodigingen van je 
activiteiten per e-mail aan je leden? Voeg 
dan het e-mailadres van het provinciaal 
secretariaat toe aan de lijst. Op die manier 
moet je er niet meer aan denken om de 
uitnodiging door te sturen.

Bezorg je het verslag van de bestuurs-
vergaderingen per e-mail aan je collega 
bestuursleden? Voeg dan ook hier het 
e-mailadres van het provinciaal secretariaat 
toe aan de mailinglijst. Op die manier moet 
je er niet meer aan denken om het door te 
sturen. als je bovendien op de bestuurs-
vergadering alle voorbije activiteiten 
evalueert en alle gegevens (datum, beginuur, 
einduur, aantal deelnemers) duidelijk noteert 
in het verslag, is een apart activiteitenverslag 
niet meer nodig.

3. NIEUW beschikbaar: 
online formulier activiteitenverslag

SCW Oost-Vlaanderen biedt vanaf vandaag 
de mogelijkheid om de gegevens voor een 
activiteitenverslag digitaal door te sturen 
via de website. Op het webformulier vinden 
vrijwilligers alle gegevens die we moeten 
ontvangen. De velden met een * zijn verplicht 
in te vullen. 
En nog meer goed nieuws: het is ook mogelijk 
om de uitnodiging van de activiteit meteen 
mee te uploaden en door te sturen. 
Degene die het formulier invult, ontvangt 
ook zelf een kopie van de gegevens zoals ze 
ingediend werden. 

4. Afdelingsrapport online raadplegen

3 Surf naar http://vrijwilligers.gezinsbond.be 
 en meld je aan met je gebruikersnaam en
 wachtwoord. 
3  Ga naar het menu ‘Functies in je afdeling’
3  Kies voor SCW-administratie
3  Het rapport staat onderaan op de pagina
 bij de bijlagen als 'Jouw afdelingsrapport'.
 Klik hierop, even geduld en het rapport
 gaat open.
3  Je kan dit rapport ook opslaan als pdf,
 Excel, Word m.b.v. de knop linksboven
 ‘acties’ -> ‘Exporteren’

lukt het niet, mail dan naar 
vrijwilligers@gezinsbond.be en we helpen jou 
zo snel mogelijk verder.

let op: er zijn in Oost-Vlaanderen 170 actieve 
afdelingen. De gegevens verwerken vraagt dus 
wel wat tijd. De rapporten zijn dus niet altijd 
up to date maar wat ingestuurd wordt ter 
verwerking, wordt zeker verwerkt!

5. Vergeet het jaarprogramma niet!

 - Minstens 12 volwassen deelnemers
 - Kinderactiviteiten en sportactiviteiten
  komen nooit in aanmerking!
 - Samenwerking met andere afdelingen:
  hoofdorganisator krijgt een punt als er
  minstens 12 volwassen deelnemers zijn;
  medeorganisator krijgt een punt als
  er minstens 8 volwassen deelnemers van
  de eigen afdeling zijn.
 - Samenwerking met derden krijgen een
  punt als er minstens 12 volwassen 
  deelnemers zijn.

7. Tussenkomsten: 2 + 2 = 4

l Volgens de nieuwe spelregels zijn er
 tussenkomsten voor het hele aanbod
 van de Gezinsbond nationaal: onbeperkt
 en volgens de gegevens die je terugvindt
 in de brochure of op de website. 
l  Voor activiteiten waarvoor de afdeling
 zelf een spreker vindt, zijn er per kalen-
 derjaar maximum 2 tussenkomsten van
 55 euro en km-vergoeding (met een 
 max. van 100 km heen en terug). 
 Enkel voor activiteiten in het kader van
 opvoedingsondersteuning geldt deze
 beperking niet.
l  Nieuw in 2014: voor 2 activiteiten uit
 het provinciaal aanbod (deze katern dus!)
 kun je ook een tussenkomst aanvragen. 

 ! Dien je aanvraag steeds tijdig in bij de
 dienst SCW in Brussel: voor de 20ste van de
 maand die aan de activiteit vooraf gaat.

let op: ook voor activiteiten uit het katern/
provinciaal aanbod neem je zelf contact op 
met de sprekers. Enkel de aanvraag voor 
tussenkomst wordt afgehandeld door de dienst 
SCW in Brussel!
 
Heb je nog vragen? 
Neem gerust contact op met je educatieve 
medewerker of het provinciaal secretariaat!

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
www.gezinsbond-ovl.be

De activiteiten van de lokale afdelingen zijn het meest zichtbare uithangbord van de Gezinsbond. 
Vele vrijwilligers bezorgen leden (en niet-leden) daarmee fijne uren. Elke actieve afdeling heeft 
naast een voorzitter en een secretaris ook een verantwoordelijke voor de SCW-administratie. Dat is 
een sleutelfunctie binnen het afdelingsbestuur: je bent verantwoordelijk om de papierwinkel in orde 
te brengen en te houden. Zo draag je ook bij aan de goede werking van de afdeling en de extra 
subsidies die afdelingen krijgen voor hun activiteiten. 
Op deze pagina lees je wat je daarvoor moet doen, bij wie en wanneer. Heeft jouw afdeling nog 
geen verantwoordelijke voor de SCW administratie? Duid dan snel iemand aan: het is niet zo veel 
werk als het lijkt, maar de afdeling krijgt er wel wat voor terug!

Deze katern kwam tot stand m.m.v.:
ann Boterdaele, aureel Van den Brande, 
Erna De Smit, Frank De Groote, Georgette 
D’Hondt, Gracienne De Bruyn, Mady Vion, 
Marc Engels, Melissa Van landeghem, 
Peter Brabandt, rita Haelters, 
SCW Gezinsbond Brussel, Suzanne Vreys

Eindredactie en coördinatie: 
Suzanne Vreys

7 tips voor je 
SCW-
administratie

Vóór 20 januari bezorg je ook 
telkens een (voorlopig) jaar-
programma aan je provinciaal 
secretariaat. Het tijdig bezorgen 

levert je meteen een jaarpunt op. En punten 
zijn letterlijk geld waard! laat het dus niet 
liggen! Secretariaat.scw@gezinsbond-ovl.be 

6. Spelregels in een notendop

De uitgebreide spelregels kun je terugvinden 
op de website voor vrijwilligers. Kies functies 
in je afdeling en selecteer SCW administratie. 
Onderaan de pagina kun je de spelregels 
downloaden bij de documenten. In een 
notendop:
 - activiteit moet cultureel, educatief,
  maatschappelijk activerend of gemeen-
  schapsvormend zijn
 - Doelgroep: volwassenen of gezinnen
 - Duur: minimum 1,5 uur


