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Activiteitenkalender april-mei-juni-juli-augustus 2022 
  

• 23 april Gezinsdag  

• 11 mei GOSA: Gewestreis Linker Schelde Oever 

• 17 mei Rust in je hoofd ism Gezinsbond Stekene, Huis van het Kind 

• 21 mei Demo rope-skipping 

• 12 juni Kemel Kubb tornooi 

• 26 juni tot 3 juli GOSA: grootoudersvakantie in De Bosberg 

• 21-28 augustus GOSA: Gewestreis naar de Franse Vendée 

  
  

 

Beste bondsleden 

 

In september 2012 verscheen ‘t Kemzeeks Bondje nummer 104. Het was het eerste nummer dat ik 

samenstelde. Aankondigingen, verslagen en foto’s werden me bezorgd door medebestuursleden van 

Gezinsbond Kemzeke en Gezinssport Kemzeke. Ik zorgde voor een nieuwe lay-out en liet het resultaat 

nalezen door Joris, die het allereerste Kemzeeks Bondje opmaakte en dit vele jaren met heel veel liefde en 

toewijding bleef verzorgen.  

 

Ondertussen zijn we 10 jaar later en heb ik besloten dat het tijd wordt om de fakkel door te geven. Jammer 

genoeg staat er nog niemand klaar om deze fakkel over te nemen. 

 

Ben jij diegene die het ziet zitten om 3 keer per jaar een Kemzeeks Bondje samen te stellen? Dan mag je 

steeds contact met me opnemen via david.de.kever@telenet.be. Ik geef je met veel plezier uitleg wat er juist 

van je verwacht wordt. 

 

Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Misschien zie jij het wel zitten om 

samen met ons activiteiten te organiseren voor alle gezinnen: (piep)jong en oud, met of zonder kinderen… 

Breng gerust je buurvrouw/buurman, vrienden mee. Wij staan open voor nieuwe voorstellen en kunnen jullie 

ondersteunen met onze jarenlange ervaring. Heb je hierover vragen of wil je je graag aansluiten dan mag je dit 

mailen naar mij (david.de.kever@telenet.be). Ik zal je vraag met plezier beantwoorden. 

 

Hopelijk tot binnenkort! 

Annemieke 

’t Kemzeeks Bondje 
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Familiedag GSK KEMZEKE in Puyenbroeck 

Zaterdag 23 april – vanaf 9.00 uur tot ??? 

GSK Kemzeke organiseert op zaterdag 23 april een leuke familiedag in Provinciaal Domein 

Puyenbroeck.  

Voor wie wil start de dag om 9 uur met een gezamenlijke 

fietstocht naar het provinciaal domein in Wachtebeke (+- 20 

km fietsen – aan ‘gezinstempo’). Wie liever met de auto komt 

is uiteraard ook welkom. Deelnemers die met de auto komen 

verwachten we om 10.15 uur in Puyenbroeck zodat onze 

activiteiten tegen half 11 kunnen starten. 

Het programma 

9.00 uur:  Start fietstocht – we vertrekken aan de kerk 

van Kemzeke 

10.15 uur:  Afspraak in Puyenbroeck voor wie met de auto komt 

10.30 uur:  Keuze uit: 

• Gezamenlijke wandeling door het domein 

• Gezamenlijke fietstocht door het domein 

• Met het treintje op verkenning door het domein 

Ter plaatse kunnen jullie kiezen wie wat doet. Tickets voor het treintje worden betaald 

door GSK. 

12.30 uur: Middagmaal (deelnemers kiezen zelf of ze een eigen picknick meedoen of iets kiezen 

uit het self service restaurant) 

14.00 uur: Start namiddagprogramma – keuze uit: 

• Touwenparcours + klimmen  

o Minimum lengte voor Medium Parcours = 1,35 meter 

o Minimum lengte voor Hoger Parcours = 1,45 meter 

• Kajak 

• Initiatie BMX 

o Minimum leeftijd = 10 jaar 

• Vrije keuze 

16.00 uur: Afsluiten met een drankje  

Deelnameprijs = 5 euro (programma + drankje op het einde – maaltijd is niet inbegrepen) 

Inschrijven voor 15 april 2022 via gsk.kemzeke@gmail.com. Vermeld bij inschrijving jullie namen + 

keuze namiddagprogramma per persoon. Wie na  15 april inschrijft kunnen we niet garanderen van 

een keuze voor het namiddagprogramma. 

  

Hopelijk tot dan! 

GSK Kemzeke 
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Achtste KemelKubb tornooi GSK Kemzeke 

 

GSK Kemzeke organiseert op zondag 12 juni haar achtste Viking Kubb tornooi. Wie 

klopt de winnaars van vorig jaar (Kubbken Beton) en neemt de prachtige wisselbeker 

mee naar huis? 

Stel een ploegje samen van 6 vrienden en schrijf in via gsk.kemzeke@gmail.com.  

Waar: Parochiecentrum Kemzeke, Molenstraat 13 

Wanneer: Zondag 12 juni om 14 uur 

Deelname bedraagt 10 euro per ploeg (5 euro voor jeugdbewegingen) 

 

Uiteraard kunnen jullie alle info ook vinden op de website van de Gezinsbond en onze 

Facebook pagina. 

 

Hopelijk mogen we veel Kubb-spelers verwelkomen! 
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55-plussers en grootouders (GOSA) 
 

Kalender 2022 
 

Gewestreis (Lente)   11/05/2022   Linkerscheldeoever 

Gosa-vakantie in Bosberg  26/06-03/07/2022  Houthalen 

Meerdaagse buitenlandse reis  21-28/08/2022   Frankrijk: De onbekende Vendée 
 

Voor de activiteiten buiten Sint-Niklaas wordt een bus ingelegd. 
 

Voor meer info kan je contact opnemen met Lisette Behiels, 0475 31 54 78 of behielslisette@gmail.com 
 

 

Gewestreis van 11 mei 2022 

(deelnemers van Stekene, Sint-Gillis-Waas, Vrasene en Sint-Pauwels) 
 

Gegidste busreis doorheen Linker Schelde Oever: 

Van landbouw tot industrie, van polders tot havengebied. 

 

Alle deelnemers worden in het centrum van hun afdeling opgehaald. 

Vertrekuur: 8.00 u. eerste opstapplaats. Je wordt nog op de hoogte gebracht van uur en 

opstapplaats. 

Programma: We maken kennis met onze gids die ons een ganse dag zal begeleiden en 

informeren over het imposante haven en poldergebied op Linker Schelde-Oever. 

We vervolgen onze weg via het havengebied en bereiken zo Fort Liefkenshoek. 

Terug op de bus rijden we via Doel, Prosperpolder naar 

Emmapolder waar we aan tafel gaan voor een 

uitgebreide “Boer”gondische lunch ! Te veel om op te 

noemen!!! 

Voldaan hervatten we onze route via het Verdronken 

Land van Saeftinghe als afsluiting van deze prachtige 

dag. 

Wij houden ons strikt aan de geldende 

coronamaatregelen als die er zijn. 

Prijs: 55 € voor leden gezinsbond en 60 € voor niet-leden. 

In deze prijs is inbegrepen: vervoer met luxe autocar, btw en baantaksen en het ganse 

programma met gidsen, maaltijd en bezoeken. 

Inschrijven: zo snel mogelijk gezien het beperkt aantal deelnemers (55 personen) bij uw 

plaatselijke GOSA verantwoordelijke Lisette Behiels, Tel. 0475 31 54 78 of 

behielslisette@gmail.com 



Wij kunnen weer denken aan leuke activiteiten onder leeftijdsgenoten. 

Ideaal is hiervoor onze  

 

Grootoudersvakantie in de Bosberg 

te Houthalen 

van 26 juni t/m 03 juli 2022 
 

.  
Deelnameprijs: 
 

- € 465 per persoon voor verblijf in vol pension, BTW, plaatselijke animatie, vervoer en 

annulatieverzekering. 

- Wie een kamer alleen wenst betaalt een toeslag van  € 84. 

- Niet-leden van de Gezinsbond betalen een toeslag van € 20 per persoon. 

 

Leden van de Gezinsbond krijgen ter plaatse een korting van 5% op de Gezinsspaarkaart. 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw plaatselijke GOSA verantwoordelijke Lisette Behiels, 

Tel. 0475 31 54 78 of behielslisette@gmail.com. 
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Gewestreis GOSA: 

Frankrijk: De ongekende Vendée 
van zondag 21 tot zondag 28/08/2022. 

 
Dag 1: Van Temse via Parijs of Rouen naar Chantonnay of omgeving (+/- 700 km) 

Dag 2: Na het ontbijt vertrekken we naar de Sable d’Olonne: een prachtige badstad, die naast 

strand, heel veel te bieden heeft. Een wandelingetje laat ons de belangrijkste delen zien zoals de 

prachtige markthallen, de oude haven of Port Olona, de oude La Chaume wijk, het kasteel Saint 

Clair, het heel merkwaardige Île Penotte, een heel kleurrijke wijk gedecoreerd met schelpen of het 

“Hel straatje“ dat het Guinness Book of records gehaald heeft. Natuurlijk is er de nodige vrije tijd 

voor koffiepauze, middagmaal en flaneergenot. 

Dag 3: Vandaag een dagje natuur. We trekken naar het moerassengebied “Le Marais de 

Poitevin”. We maken een 2 uur durende boottocht en nemen een unieke picknick onderweg. 

Tevens brengen we in Coulon een bezoek aan het “Huis van de moerassen of Maison du Marais 

Poitevin”. Een rustig dagje genieten. 

Dag 4: In de voormiddag hebben we afspraak bij de kasteelheer voor een bezoek aan het mooie 

Terre Neuve kasteel van Fontenay Le Comte. Vrije tijd voor middagmaal in het kleine centrum 

van de stad. In de namiddag gaat het naar Luçon, de stad van Richelieu. Een bezoek aan de 

kathedraal en de unieke tuinen van “les jardins Dumaine” waar de fabels van Lafontaine tot leven 

komen. 

Dag 5: Na het ontbijt vertrek naar St Hilaire de Riez waar we de Marais salants of zoutwinningen 

gaan bewonderen. In Beauvoir bevinden we ons te midden van de oestercultuur, zelfs proeven is 

mogelijk. Nog een korte stop aan wat men noemt de Chinese haven en we komen aan op Île de 

Noirmoutier.  

Dit eilandje is door 2 wegen met het vaste land verbonden: Le Gois enkel bij laag tij te nemen of 

de hoger gelegen nieuwe weg. 

Dag 6: Le Puy du Fou of het mooiste attractiepark van de Vendée kunnen we onmogelijk aan ons 

voorbij laten gaan. We nemen dan ook een ganse dag de tijd om dit park met zijn vele shows te 

bewonderen. 

Dag 7: We ontdekken vandaag La Rochelle. Deze prachtige vestingstad heeft zeer veel in petto. 

Haar ligging aan zee, haar handelsvloot, de inmenging van Napoleon en de Duitse troepen, heeft 

hier voor een zeer rijke geschiedenis en overblijfselen gezorgd. In de voormiddag kunnen we de 

overdekte markthallen bewonderen, op onze korte stadwandeling. In de namiddag is er 

mogelijkheid tot bezoek aan één van de grootste aquariums in Europa of een boottochtje maken 

naar het gekende Fort Boyard of gewoon slenteren in de kleine straatjes of genieten op de vele 

leuke terrasjes. 

Dag 8: Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts. 

 



Prijs : 1.125 euro per persoon in 

tweepersoonskamer 

Toeslagen : 1 persoonskamer : 245 euro 

Inbegrepen : Autocar, begeleiding, hotel met 

half pension, uitstappen en inkomgelden zoals 

vermeld in het programma, annulatie en 

bijstandsverzekering (annulatie meer dan 72 u 

voor vertrek , binnen de 72 u enkel voor 

ernstige ziektes, ongeval , overlijden)  

Voor de annulatieverzekering zijn de regels 

zwaar verstrengd omwille van Corona: dus als 

men nu binnen de 3 dagen voor vertrek moet annuleren, moet er een specialist 

aan te pas komen of een hospitalisatie. Dus gewoon een briefje van een huisarts die zegt dat je 

een griep, rugklachten of dergelijke hebt, zonder dat hij moet doorsturen naar een specialist wordt 

niet meer gedekt. 

Niet inbegrepen: Middagmalen, dranken, persoonlijke uitgaven. 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw plaatselijke GOSA verantwoordelijke Lisette Behiels, 

Tel. 0475 31 54 78 of behielslisette@gmail.com. 

 

 
 

Tekstmedewerkers: 

Maarten D’hamers, Huis van het Kind, GOSA, Ledenvoordeel Waasland, 

Annemieke Dullaert 

 

Foto’s: 

GSK Kemzeke, internet 

 

Drukwerk:  

Van Hoye, Stekene 

Ons hotel 
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