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Aalter – Geboortebos anders
Melsbroek – Ontbijt en ontbijttelevisie
Ransberg – Van Hageland naar Haspengouw
Stokkem – Spellennamiddag
Weerde – Zingen zonder Trrrringen & Knabbelen zonder Grabbelen

Aalter: Geboortebos anders
Doordat de gezamenlijke aanplant door ouders van een
geboorteboom niet kon, hebben we in samenwerking met
Agentschap Natuur & Bos en Natuurpunt zelf de bomen
aangeplant, en nadien de ouders twee maand de tijd gegeven
om "hun" gelabelde boom te komen zoeken op een zelfgekozen
moment, en daar een foto van te nemen en door te sturen. Wie
dit deed, kreeg een goodiebag met geboortediploma, enkele
gadgets en wat info over de Gezinsbond thuisbezorgd.
Ouders vonden het zoeken van "hun" boom zeer (ont-)spannend.
We kregen veel bijzonder leuke reacties en ook mooie foto's
doorgestuurd. Ook de goodiebags werden gewaardeerd. We
konden ook bijna 20 gezinnen die niet eerder gratis lid waren,
aansluiten.

•

https://aalter.gezinsbond.be/nieuws/een-geboortebos-ook-tijden-van-corona

Melsbroek: Ontbijt en ontbijttelevisie
In december bieden we altijd een ontbijtbuffet aan in de
parochiezaal voor onze leden. We stellen dan ook altijd ons
jaarprogramma voor. Dit jaar lieten we ontbijtmanden maken
door een plaatselijke B&B, die we rondbrachten, samen met
placemats van de Gezinsbond met spelletjes, ballonnen enz.
Echt nieuw voor ons en voor de deelnemers aan het ontbijt
was de 2 uur durende ontbijttelevisie (van 9 tot 11 u) die online
via een zoomlink en met live-presentatie bekeken kon worden.
Hierin brachten we enkele livebeelden van het rondbrengen
van het ontbijt, korte interviews over babysit, een kookrubriek,
yogasessie, wandelen… Er waren ook vooraf opgenomen
filmpjes die ons volgend jaarprogramma voorstelden. Ook de
leden mochten filmpjes insturen.
Wie wilde kon zijn camera voortdurend open laten staan,
zodat je steeds kijkers in de zijstrook had.
•

https://www.facebook.com/945586102142214/posts/mmm-smakelijk-ontbijtvan-bb-landing-point-melsbroek-geniet-nog-van-het-ontbijt/3832335830133879/

Ransberg: Van Hageland tot
Haspengouw
A’Speculo is een landhuis met park : Louis A Speculo, telg van
een vooraanstaande Tiense notarisfamilie, bouwde rond 1865
een neogotisch kasteel, in 1895 met een travee uitgebreid.
De wandelroute wordt elk jaar in een aangepaste versie gedaan
tijdens de zomerwandelingen van onze afdeling Ransberg.
Deze herfstvakantie werd deze wandeling omgetoverd tot een
familiezoektocht, waarbij we zelf foto’s aanboden om te
herkennen en de deelnemers foto’s namen tijdens hun zoektocht
als illustratie bij de vragen.
Het was tevens een initiatief om het lokale rijke aanbod van
korte keten voedingsmiddelen in onze prijzenpot te steken.
Omwille van de nadruk op zeer beperkte contacten hebben we
de gezinnen en deelnemers de kans gegeven om gedurende de
ganse week van de herfstvakantie de wandeling te ondernemen.
Zo was er weinig kans op te drukke wandelwegen
• https://drive.google.com/file/d/123TWCADZEmKD3pAfmNyhDSHirN2mhD2U/view

Stokkem: Spellennamiddag
Zondag is spellendag! In normale omstandigheden organiseerden we
tweewekelijks een gezelschapsspellennamiddag voor jong en oud op
zondag: van ganzenbord tot behendigheidsspellen (bv. Menara) en
uitgebreidere spellen zoals Dixit, Azul, Wingspan... Er is voor ieder wat
wils!
Tijdens corona is er een heel korte zomerperiode geweest dat we de
spellennamiddag opnieuw konden organiseren mits gepaste
maatregelen (bubbel van 15) en door over te schakelen naar een
kleiner groepje zodat iedereen zich op zijn/haar gemak voelde. We
hebben uiteindelijk een heel gezellige spellennamiddag in kleine groep
gehad. Nadien verstrengden de maatregelen weer.
We hadden al een keertje een online spellennamiddag gedaan via
Board Game Arena en Zoom en dit hebben we inmiddels weer
opnieuw opgenomen. Het is even aanpassen, maar met behulp van dit
platform kan je gezelschapsspellen spelen net alsof je aan tafel zit. En
ondertussen babbelen we gezellig via Zoom. We blijven verder spelen!
•

https://drive.google.com/file/d/1DROH-WDb1vb4RFobWkHzeteeTMUYsAPZ/view

Weerde: Zingen zonder Trrrringen &
Knabbelen zonder Grabbelen
Op 11 november, Sint-Maarten, wordt in Weerde traditioneel
gezongen aan de deuren voor wat lekkers of een centje.
Omdat het in deze coronatijden geen goed idee was om de
kinderen overal te gaan laten aanbellen, te zingen voor de
mensen en vervolgens in een mand snoep te grabbelen,
bedachten we deze actie.

We lieten een flyer maken voor Zingen zonder Trrringen /
Knabbelen zonder Babbelen en busten deze in alle
brievenbussen van Weerde.
Vele Weerdenaars deden enthousiast mee en lieten zich van
hun creatiefste kant zien om wat lekkers aan te bieden op een
coronaveilige manier. Kindjes genoten ervan luidkeels te zingen
en vervolgens iets lekkers te kiezen, zonder de andere snoepjes
aan te raken.
•
•

https://drive.google.com/open?id=1KnlXVZlTjC39M7wbvSntsjhz7kZhqKaX
https://www.facebook.com/gezinsbondweerde/posts/1306234766252638

