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Assenede – Trollenzoektocht
Dilbeek-Itterbeek – Verstrooide Piet
Pellenberg – De Zwaaisint
Retie – Wie redt Kerst?
Stevoort – Videobellen met de Sint & stoepbezoek van Piet

Assenede: Trollenzoektocht
Eén van onze vrijwilligers verzon een trollenverhaal. De
kinderen moesten helpen de trollen te vinden (affiches) langs
een vast parcours. De gezinnen mochten 1 selfie met één van
de trollen doorsturen. Deze foto’s werden nadien ( na
goedkeuring inzake privacy) op onze Facebookpagina
geplaatst. De foto met de meeste ‘likes’ won een boekenbon!
Na een lange procedure voor goedkeuring met een CERMformulier én de burgemeester en schepenen werd deze totaal
coronaproof activiteit heel warm onthaald bij gezinnen! Ook
gezinnen van buiten onze gemeente namen deel. Alles vond
plaats tijdens de herfstvakantie. Gezinnen waren toen echt op
zoek naar uitstapjes voor het hele gezin. Het was bovendien
gratis, dus dat was ook meegenomen!

•

https://drive.google.com/drive/folders/1BGwa5m_vO18lfEp0pf_KRY_xpfG1datw

Dilbeek-Itterbeek: Verstrooide Piet
Onze afdeling organiseerde tussen 11 november en 6 december een
Sinterklaaswandeling in eigen “bubbel”. Gezinnen konden met behulp van
een plannetje en een fotozoektocht op stap in Dilbeek en Itterbeek. We
voerden promotie via Facebook en hierdoor bereikten we heel veel
gezinnen, zelfs buiten Dilbeek en Itterbeek.
Sinterklaas had hulp nodig! Verstrooide Piet ging in Dilbeek en omgeving op
stap. Onderweg viel er heel wat uit zijn zak (lego blokken, Sinterklaas,
poppen…). De gezinnen konden helpen om de verloren spullen terug te
vinden. Op hun blad stonden te veel stukken speelgoed; aan hen om uit te
vissen wat er werkelijk te vinden was. Er hingen affiches bij leden, bij
spaarkaarthandelaars en aan de kinderboerderij.
Elk deelnemend kind kreeg een beloning: een zak van de Gezinsbond met
daarin een bellenblazer, een frisbee, een balpen en de knutselpagina.
Uiteraard ook wat chocolade en een speculaas!

Ook het afhalen van de beloning verliep ‘coronaproof’; mensen werden
uitgenodigd, met maximum 10 per half uur, om hun beloning af te halen.
•

https://drive.google.com/file/d/1j4zdoSS-raRj1rnytwhvFT88-l5U5KNJ/view

Pellenberg: Zwaaisint met
videoboodschap
Jaarlijks laten we onze Sint bij gezinnen thuis langs gaan om uit
zijn grote boek te lezen over de kinderen. In 2020 zochten we
naar een alternatief om ons concept toch nog te laten voorgaan.
We vroegen ouders om informatie door te geven via email, per
gezin maakten we een filmpje waarin de Sint de kinderen
toesprak. De Zwaaisint lieten we dan wel langs gaan, hetzij op
straat of aan het raam om te zwaaien, een snoepzakje te geven
en hij vertelde dat ze zeker naar hun computer moesten gaan
kijken. Daags voordien verstuurden we de ouders via email een
link met de gepersonaliseerde boodschap voor de kinderen.
ROB TV kwam langs om die dag een reportage te maken,
Gezinsbond Pellenberg verscheen hiermee op het lokale nieuws
van ROB TV.

• https://www.robtv.be/nieuws/sinterklaas-gaat-langs-bij-gezinnen-in-pellenberg-watben-ik-blij-109480?fbclid=IwAR3tO1LK8UbY5vhIMf4QX1h2X7xHk8PjSoTqtVkj4uePNPUZFgW34216tg
• https://drive.google.com/file/d/1RWULDvxJX6HSoAL8_yumY2hCzL_r6YKh/view

Retie: Wie redt Kerst?
Onze actie 'in de donkerste periode van het jaar' bestond uit 3 delen.
1. Sociale Media –campagne met de #gezinsgelukjes, om positief te
focussen op wat wel nog kon/mocht. We riepen onze volgers ook op
om hun foto's met gezinsgelukjes te delen met diezelfde hashtag.
2. Een kerstkaartje met een theelichtje voor alle leden: om ons te
excuseren voor alle geannuleerde activiteiten, maar ook omdat we
voor een lichtje willen zorgen in donkere tijden! We hoopten natuurlijk
stiekem ook dat onze leden hun lidmaatschap ook voor 2021 opnieuw
zouden vernieuwen.
3. En ten derde was er de 'zoektochtenreeks': een reflectorentocht om
's avonds in het donker te doen, een spreukentocht en een
fotozoektocht. Deze tochten waren gratis. Door de 3 tochten tot een
goed einde te brengen, vond je een code. Zo konden gezinnen ‘het
magische stof’ terug bij de Kerstman bezorgen en Kerst voor iedereen
redden! En uiteraard hing er ook nog een verrassing voor de
deelnemers aan vast.
•

https://drive.google.com/file/d/1PwRPPnaoKCFGax2BIElqDbS8rIjSA-1v/view

Stevoort: Videobellen met de Sint &
stoepbezoek van Piet
Door corona kon Sinterklaas (behorend tot de risicogroep door zijn
hoge leeftijd!) geen huisbezoek brengen bij de kinderen in Stevoort.
Gelukkig kwam computerpiet met een alternatief en konden de
kinderen videobellen met de Sint. Danzij de hulp van agendapiet - die
zich van zijn beste kant liet zien en zorgde voor een strakke planning kregen de kinderen ook bezoek van levende pieten aan huis.
Terwijl de kinderen hun videosessie met Sinterklaas hadden, begaven
twee Pieten zich naar het huis van de kinderen en tegen het einde van
de videosessie klopten ze daar aan de deur en brachten iets lekkers.
De kinderen - nog helemaal onder de indruk van het gesprek met de
Sint op het scherm - kregen via een stoepbezoek ook nog twee echte
pieten te zien! Een succes voor groot en klein!

•
•

https://www.facebook.com/GezinsbondStevoort/posts/3878910882143141
https://drive.google.com/file/d/13j1g9kpfbMshIWO4ovSyrwVOZbuQ3WEU/view

