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Programma

stekene van nature actief



De gekende sluwe ‘Reynaert de vos’ zal gedurende het hele jaar 2022 
extra aandacht krijgen in onze gemeente Stekene.

Stekene maakt deel uit van het intergemeentelijk project ‘Het Land van 
Reynaert’.

Dit project is een grensoverschrijdend, cultureel samenwerkingsproject 
tussen verschillende gemeenten met als doel het verhaal ‘Van den vos 
Reynaerde’ te promoten en verschillende activiteiten en initiatieven 
rond ‘Reynaert’ extra in de kijker te zetten.

Onze gemeente is in 2022 de voorzittende gemeente van het project en 
engageert zich om tijdens het voorzitterschap enkele activiteiten in het 
teken van Reynaert de vos te organiseren.

Kriebelt het om kennis te maken met verschillende Reynaertinitiatieven 
en wens je graag deel te nemen aan één van de vele Reynaertactivitei-
ten? Neem gerust een kijkje in deze Reynaertbrochure 2022.

Veel plezier!



Inhoud
Activiteiten Reynaertjaar
2022

1. Ontbijtwandeling - Op stap met Reynaert de vos

2. Op vlottentocht met de sluwe vos

3. Reynaert door de ogen van de schrijver Willem van Boudelo

4. Het pikante (biecht)geheim van de sluwe vos

5. Ontdek de wereld van Reynaert de vos

6. Reynaertstempelactie

Meer info op www.stekene.be.



Initiatieven Reynaertjaar 2022



1. De Stekense ‘rosse koppen’ en naamgenoten

    ‘Vos’ / ‘De Vos’

2. Kunstwerk door leerlingen Broederschool

    Stekene

3. Theatervoorstelling ‘Dat moet Reynaert zijn’

4. Filmvoorstelling ‘Gordon & Paddy:

    De zaak van de gestolen nootjes’

5. Kleutersportkamp met Reynaert de vos

6. Reynaert de vos in kleur

7. De sluwe vos in het Stekense straatbeeld

8. Reynaertkunst door d’Academie Beeld Stekene

9. Reynaertdag voor rusthuisbewoners

10. Reynaertweek voor de lagere scholen en
       Broederschool Stekene

11. Reynaert doorheen de verschillende
       seizoenen

12. Speurtocht naar Reynaert de vos

13. Avondfeestmarkt met Reynaert de vos





Activiteiten Reynaertjaar 2022
door verenigingen

1. Davidsfonds Kemzeke
 - Met Georges Van Dooren op zoek naar
    Reynaert in de literatuur
 - Met Reynaert op stap

2. Gezinsbond Stekene
 - Zoektocht in het Reynaertbos

3. vzw Klein Sinaai Leeft
 - Reynaert inspireert tot dichten
 - Op zoek naar de ‘echte’ schrijver van het
    Reynaertverhaal

4. vzw den Lesten Stuyver
 - Verrassende vossenstreken
 - De pijn van het verlies

5. Volkskunstgroep Reintje Vos vzw
 - Lichtmiswandeling en pannenkoeken
 - Meiboomplanting
 - Sint-Jansvuur
 - Kerst-poppenspel ‘Reinaert en het
   Lammeke God’



Wist je dit al?

Over de schrijver van het bekende verhaal ‘Van den vos Reynaerde’ is 
weinig gekend en veel gespeculeerd. Vermoedelijk leefde hij in het 
Noord-Oosten van het graafschap Vlaanderen. Er zijn onderzoekers die 
denken dat de schrijver van het verhaal een hele tijd actief was in de 
cisterciënzerabdij van Boudelo in Klein-Sinaai. In de archiefbronnen ko-
men we een lekenbroeder uit de abdij van Boudelo, Willem Corthals van 
Boudelo tegen. Hij bezat de intellectuele capaciteiten en de opleiding 
die nodig zijn om een tekst als ‘Van den vos Reynaerde’ te schrijven.

‘Van den vos Reynaerde’ is een heel vrije bewerking van Franse verhalen 
over de vos Renart. Het verhaal heeft wortels in de klassieke Griekse en 
Latijse fabels en de vossenverhalen van ‘Le roman de Renard’.

Waarschijnlijk werd de
Middelnederlandse
satire ‘Van den vos
Reynaerde’ in de 13de
eeuw geschreven.

De schrijver wilde met
het boek een belangrijke
boodschap overbrengen.
Namelijk: ‘Je moet niet
alles geloven wat iemand
zegt.’ Dat doen de dieren
in dit verhaal wel met alles
wat Reynaert zegt.

Met alle gevolgen vandien.

Het verhaal van de bekend-
ste vos ter wereld is nog
steeds aanwezig in het
Waasland.



Op stap met Reynaert de vos
ONTBIJTWANDELING
Locatie: OC Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene

Wanneer: zondag 27 februari 2022 

Uur: groep 1 ontbijt om 8.30 uur en wandeling om 9.15 uur

         groep 2 ontbijt om 9.15 uur en wandeling om 10 uur

Let op! De plaatsen zijn beperkt.

Prijs: 10 euro per persoon



De Hofdag

Er is een hofdag in het paleis en iedereen komt opdagen, behalve
Reynaert de vos.

Vele dieren klagen over het gedrag van Reynaert. De wolf Isegrim getuigt 
dat Reynaert de wolvin Hersinde heeft verkracht.

Grimbaert de das verdedigt Reynaert. Maar als Canteclaer de haan met de 
dode kip Coppe op de hofdag aankomt, besluit koning Nobel om Bruun 
de beer als bode te sturen om Reynaert de vos te dagvaarden aan het hof.

© Ilse Praet



Op vlottentocht met de
sluwe vos
EEN TOCHT LANGS DE STEKENSE VAART
Locatie: Ponton Koebrug (Vlotjes genieten) 
Stekene

Wanneer: zaterdag 7 mei 2022 

Uur: groep 1 van 14 tot 15 uur

         groep 2 van 15.15 tot 16.15 uur

         groep 3 van 16.30 tot 17.30 uur

Let op! De plaatsen zijn beperkt.

Prijs: 5 euro per persoon



De belevenissen van
Bruun de beer

Reynaert lokt de beer in de val door honing te verstoppen in een gesple-
ten boomstam. De beer is dol op honing en steekt zijn hoofd in het gat en 
raakt vastgeklemd in de eik. Het hele dorp komt hem afrossen.

Wanneer de vrouw van de pastoor Julocke door het gedrang in het water 
sukkelt, slaagt Bruun erin zicht te verlossen uit de boomstam.

Bruun keert terug naar het hof en brengt zijn beleving met Reynaert aan 
koning Nobel.

© Ilse Praet



Reynaert door de ogen van
de schrijver Willem van Boudelo
WANDELTOCHT
Locatie: Boudelomonument - Koebrugstraat en 
Kloosterstraat

Wanneer: zaterdag 25 juni 2022 

Uur: groep 1 van 14 tot 16 uur

         groep 2 van 17.30 tot
         19.30 uur
             

Let op! De plaatsen zijn
beperkt.

Prijs: 5 euro per persoon



Een kater van de muizenissen

Koning Nobel denkt dat sluwe kater Tibeert de streken van Reynaert wel 
door zal hebben.

De volgende dag stuurt hij Tibeert op weg naar Reynaert.

Hij wordt door Reynaert gelokt naar de schuur van de pastoor waar mui-
zen zouden zitten. Tibeert komt vast te zitten in een strop, maar ontsnapt 
nadat de pastoor hem deerlijk heeft toegetakeld.

© Ilse Praet



Het pikante (biecht)geheim
van de sluwe vos
VERTELLING
Locatie: Heilig Kruiskerk, Kerkstraat, Stekene

Wanneer: vrijdag 30 september 2022 

Uur: groep 1 van 18 tot 19 uur

         groep 2 van 19 tot 20 uur

         groep 3 van 20 tot 21 uur

Let op! De plaatsen zijn beperkt.

Prijs: 5 euro per persoon

© Alice Hoogstad



De vos biecht zijn zonden op

Uiteindelijk wordt Grimbaert de das aangewezen om Reynaert voor het 
hof te brengen. Met Grimbaert gaat Reynaert mee, na een ontroerend 
afscheid van zijn vrouw en kinderen.

Onderweg biecht Reynaert zijn zonden op. Hij lijkt daarover meer plezier 
dan berouw te hebben.

© Ilse Praet



Ontdek de wereld van
Reynaert de vos
THEATERVOORSTELLING VOOR VOLWASSENEN
Locatie: bibliotheek, Stadionstraat 51, Stekene

Wanneer: vrijdag 21 oktober 2022 

Uur: 19 uur

Let op! De plaatsen zijn beperkt.

Prijs: 5 euro per persoon

 
 

 
             
             THEATERVOORSTELLING VOOR DE JEUGD
 Locatie: bibliotheek, Stadionstraat 51,   
 Stekene

 Wanneer: zaterdag 22 oktober 2022 

 Uur: 14 uur

 Let op! De plaatsen zijn beperkt.



De vos staat terecht

Aan het hof wordt Reynaert veroordeeld. Terwijl de dieren van het hof de 
galg klaarmaken, spreekt Reynaert het koningspaar nog een ‘laatste’ keer 
toe.

In zijn laatste openbare biecht verkondigt Reynaert een staatsgreep die 
door de dieren aan het hof zou zijn beraamd om Bruun op de troon te hel-
pen. Reynaert doet zich voor als een trouwe onderdaan en vertelt dat hij 
door het stelen van de schat de staatsgreep heeft verhinderd.
Hij wil koning Nobel zelfs de vindplaats van de schat aanwijzen.

Koning Nobel verklaart Reynaert onschuldig en sluit de anderen op.

©
 Il
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Reynaertstempelactie
Van 1 februari tot en met 30 november 2022 kan je tijdens het Reynaertjaar 
deelnemen aan de Reynaertstempelactie en leuke prijzen winnen!
 
Met elke volle spaarkaart (4 verschillende stempels) maak je kans om de 
hoofdprijs van 500 euro of één van de vele andere prijzen te winnen.

Je ontvangt 1 stempel bij:
•	 deelname aan één toeristische activiteit
•	 een bezoek aan het Infopunt Toerisme, Dorpsstraat 3 in Stekene en neem       

meteen een spaarkaart en de Reynaertbrochure mee
•	 een bezoek aan de gemeentelijke bibliotheek, Stadionstraat 51 in Stekene
•	 deelname aan één van de Reynaertinitiatieven of activiteit van de deel-

nemende verenigingen

Je kan de stempelkaarten afhalen bij:
•					het	Infopunt	Toerisme,	Dorpsstraat	3	in	Stekene
•					de	bibliotheek,	Stadionstraat	51	in	Stekene

Breng je volle spaarkaart(en) ten laatste op 15 december 2022 naar het
Infopunt Toerisme, Dorpsstraat 3 in Stekene.

      

reynaertjaar 2022
Stempelactie
Van 1 februari tot en met 30 november 2022 kan je tijdens dit Reynaertjaar deelnemen aan 
de Reynaertstempelactie en leuke prijzen winnen!

Met elke volle stempelkaart (4 verschillende stempels) maak je kans om de hoofdprijs van
500 euro of één van de vele andere prijzen te winnen.

Breng je volle spaarkaart(en) ten laatste op
15 december 2022 naar het Infopunt Toerisme,
Dorpsstraat 3 in Stekene.

Meer info?
dienst Toerisme
Dorpsstraat 3
9190 Stekene
T 03 790 03 67
E info@stekene.be



Een vos verliest zijn streken niet

Reynaert vertrekt op pelgrimstocht met een tas gesneden uit het vel van de 
beer en schoenen uit de huid van het wolvenpaar.

Hij wordt vergezeld door 
haas en ram tot aan Malper-
tus. In het vossenhol wordt 
Cuwaert de haas vermoord 
en opgegeten. Zijn hoofd 
wordt in de tas van berenvel 
verstopt.

De ram Belijn moet deze 
tas aan koning Nobel be-
zorgen en de boodschap 
doorgeven dat Reynaert 
‘de brief’ persoonlijk heeft 
gedicteerd.

Bij het openen van de tas 
door de aap Botsaert, wordt 
het bedrog van Reynaert 
duidelijk.

De opgesloten dieren wor-
den vrijgelaten en Reynaert 
de vos wordt vogelvrij 
verklaard.

© Ilse Praet



De Stekense ‘rosse koppen’ en
naamgenoten ‘Vos’ / ‘De Vos’
VERZAMELEN VAN REYNAERTAANVERWANTEN
Locatie: marktplein Stekene

Heb jij rode haren waar Reynaert zijn staart voor zou geven?
Of luidt jouw familienaam ‘Vos’ of ‘De Vos’?

Dan maak jij deel uit van de familie van Reynaert de vos!
Kom langs en ontdek wie er nog meer tot deze familie
behoort ...

We maken een mooi groepsportret met de
sluwe vos.

Geef een seintje aan
toerisme@stekene.be en we
zullen je verwachten.

Wanneer: zaterdag 21 mei 2022 

Uur: 14 uur

Prijs: gratis



Kunstwerk door leerlingen
Broederschool Stekene
REYNAERTKUNSTWERK
Locatie: Park Zomerhuis, Brugstraat 33, Stekene

De leerlingen van de Broederschool in Stekene dragen ook hun steentje 
bij in het verhaal van de sluwe vos.

Gedurende het Reynaertjaar 2022 knutselen en ontwerpen de leerlin-
gen een vossenkunstwerk dat tentoon wordt gesteld in Park Zomerhuis.



Dat moet Reynaert zijn!
i.s.m. Theater Spoor 6
KINDERTHEATER
Locatie: Amelberga, Polenlaan 46, Stekene

De dieren uit het rijk zijn de misdaden van Reynaert de vos beu. Koning Nobel 
roept alle dieren bij elkaar, maar Reynaert komt niet opdagen. Verschillende 
dieren gaan op pad om Reynaert naar de rechtbank te brengen. 

Zal	dit	goed	aflopen	of	is	Reynaert	iedereen	te	slim	af?
       

Wanneer: donderdag 7 april 2022

Uur: 14 uur

Leeftijd: 6 - 12 jaar

Speelduur: 60 minuten

Tickets: te koop via de webwinkel (tickets Amelberga) op www.stekene.be

Prijs: 5 euro



Gordon & Paddy
De zaak van de gestolen nootjes
KINDERFILM
Locatie: Amelberga, Polenlaan 46, Stekene

Commissaris Gordon zorgde jarenlang voor de rust in het bos.
Nu zijn pensioen dichterbij komt, heeft hij nog één zaak op te lossen: de 
gestolen nootjes van de eekhoorn. Zijn assistente, de pientere muis Paddy, 
verdenkt de sluwe vos. Maar zijn er bewijzen?

Wanneer: donderdag 3 maart 2022

Uur: 14 uur

Leeftijd: vanaf 3 jaar

Speelduur: 65 minuten

Tickets: te koop via de webwinkel (tickets Amelberga) op www.stekene.be

Prijs: 2 euro



Kleutersportkamp met Reynaert 
de vos

Locatie: De Sportstek, Nieuwstraat 60 d, Stekene

Wie kent het verhaal van Reynaert de vos? Wil je graag de wereld van de 
sluwe vos ontdekken? Kom en doe mee met onze vossenrace, Reynaerttikker-
tje, turnen in het dierenparadijs en vele andere leuke spelletjes!
Vele sporten komen aan bod en de algemene basis- en spelvaardigheden 
worden aangescherpt.

Wanneer: maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart  2022

Uur: van 9 tot 12 uur, vooropvang is mogelijk vanaf 7.30 uur, naopvang is 
mogelijk als je je kind ook inschrijft voor Robbedoes.

Leeftijd: schoolgaande kinderen vanaf 3 jaar

Inschrijven: Schrijf je kleuter in via de webwinkel (activiteitenloket) op
www.stekene.be of in De Sportstek (indien de geldende coronamaatregelen 
dit toelaten). 
Draag sportieve kledij en breng aangepast schoeisel (indoor sportschoenen 
of	turnpantoffels)	mee.	Voorzie	een	koekje	of	drankje	voor	tijdens	de	pauze.

Prijs: Je betaalt 30 euro voor een hele week sporten, inclusief 
verzekering en aandenken. Na het kamp sturen we je een factuur. Je betaalt
2 euro per opvangmoment (vooropvang).

Meer info: Sportdienst, Nieuwstraat 60 d, Stekene
T 03 790 03 86, E sport@stekene.be



Reynaert de vos in kleur
Neem je kleurpotloden en stiften, glitters en lijm en maak de mooiste kleur-
plaat die er is!

Download één van de mooie kleurplaten van Reynaert de vos via
www.stekene.be of haal een kleurplaat in de bibliotheek van Stekene of het 
Infopunt Toerisme Stekene.

Vergeet niet je naam, leeftijd én adres in het daarvoor bestemde vakje in te 
vullen en je kunstwerk voor 3 november 2022 in het Infopunt Toerisme af te 
geven.

Veel kleurplezier!

De sluwe vos in het Stekense
straatbeeld
Verras jij de sluwe vos met een mooie persoonlijke creatie?

Haal de kleurpotloden en de verfpotjes maar uit de kast en maak jouw aller-
mooiste creatie van Reynaert de vos op school.

Alle leerlingen van alle scholen in Stekene kunnen deelnemen aan deze 
vossenwedstrijd met hun eigen creaties.

Elke school verzamelt de vossenkunstwerken en kiest daaruit één winnaar.
De winnende creatie van elke school zal gedrukt worden op een groot werf-
doek en zichtbaar tentoongesteld worden aan de school.

Reynaertkunst door d’Academie 
Beeld Stekene
De leerlingen van d’Academie Beeld - afdeling Stekene knutselen heel het 
jaar door verschillende Reynaertkunstwerkjes in elkaar.
Deze verschillende kunstwerkjes, met als thema ‘Reynaert de vos’, worden 
aan het publiek tentoongesteld en kan je komen bewonderen in de inkom-
hal van brasserie Het Zomerhuis, inkomhal van het gemeentehuis en het 
Toeristisch Infopunt.



Reynaertdag voor rusthuis-
bewoners

Locatie: bibliotheek, Stadionstraat 51, Stekene

Rusthuisbewoners kunnen, na het 
ontdekken van het Reynaertverhaal en 
de collectie Reynaertboeken, genieten 
van een kleine versnapering en een 
drankje in bibliotheek. 

Wanneer: maandag 24 oktober 2022

Uur: 14 uur

Prijs: gratis

Reynaertweek voor de lagere
scholen en Broederschool 
Stekene

De leerlingen van Stekene kunnen de wereld van Reynaert de vos ontdekken 
aan de hand van vertellingen door heemkundige kring d’EUZIE en de col-
lectie Reynaertboeken van Georges Van Dooren.



Reynaert doorheen de
verschillende seizoenen

De sluwe vos in het centrum van Stekene wordt elk seizoen in een 
gepaste	outfit	gestopt.	



Speurtocht naar Reynaert de vos
4 ZOMERZOEKTOCHTEN

Tijdens de zomervakantie kunnen gezinnen met kinderen van 3 tot 12 
jaar deelnemen aan vier verschillende zomerzoektochten met smart-
phone of tablet.

Speur in Stekene naar codes en los de bijhorende vragen op. Hoe meer 
opdrachten je tot een goed einde brengt, hoe meer punten je verza-
melt. De best scorende speurneuzen worden beloond.

Je gaat op pad met je eigen smartphone of tablet.

Surf naar app.bibster.be.

Geef de startcode ‘9190’ en spelcode ‘114017’ in. Zodra je een team-
naam gekozen hebt, begint het spel.

De zoektocht wordt gelanceerd op vrijdag 1 juli 2022.
Je kan speuren tot en met woensdag 31 augustus 2022.

Om deel te nemen aan de wedstrijd geef je op het einde van het spel 
je e-mailadres in. De winnaars worden bekendgemaakt in september 
2022.



Avondfeestmarkt met Reynaert
de vos

Dienst Cultuur en Toerisme staat op de Avondfeestmarkt met een kraam-
pje waarin je je kan onderdompelen in de wereld van Reynaert de vos.

Kom langs en knutsel je eigen Reynaertmasker.

Wil je liever kleuren? Neem een kijkje tussen de verschillende kleurpla-
ten en maskers van Reynaert de vos, Bruun de beer en koning Nobel.

Wanneer: vrijdag 16 september 2022 

Uur: vanaf 17 uur

Prijs: gratis



Met Georges Van Dooren op
zoek naar Reynaert in de
literatuur
TENTOONSTELLING
Locatie: (oud-)gemeentehuis van Kemzeke
      Kemzekedorp 29, Stekene

Een exclusieve tentoonstelling over Reynaert in de literatuur.

Uit de verzameling Reynaertboeken van Georges Van Dooren is een 
selectie gemaakt van enkele pareltjes van vroeger en nu, zowel in het 
Nederlands als in vele andere talen.

Wanneer: zondag 13 tot en met zondag 20 februari 2022

Contactpersoon: Ann De Witte
     M 0478 32 63 01
     E ann.de.witte1@telenet.be

Prijs: gratis



Met Reynaert op stap
WANDELING
Locatie: Kemzeke

We gaan op zoek naar Reynaert in de omgeving en maken tegelijkertijd 
kennis met de andere dieren in dit verhaal.

Wanneer: zondag 23 oktober 2022

Contactpersoon: Anneke Van Gaever
     M 0479 63 93 64
     E annekevangaever@gmail.com

Prijs: gratis

Zoektocht in het Reynaertbos
Locatie: Gemeentepark Stekene (ingang Polen-

laan)

Wanneer: van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022
                  
Vanaf 23 februari kan je de opdrachten downloaden van onze website 
www.gezinsbond-stekene.be of de Facebookpagina.
Mail je oplossing vóór 15 maart naar onderstaand e-mailadres of depo-
neer ze in de brievenbus van Els, Frans Van Brusselstraat 62 in Stekene. 
Je ontvangt een leuk gadget van ons!
                   

Contactpersoon:  jongegezinnen.stekene@gmail.com

Prijs: gratis



Op zoek naar de ‘echte’ schrijver
van het Reynaertverhaal
Locatie: Boudelomonument - Koebrugstraat en 

Kloosterstraat

Onthulling van het bord dat een satirische blik werpt op Boudelo door 
Rob Baetens.

Wanneer: zaterdag 25 juni 2022

Contactpersoon: Jaques Van Daele
    T 09 346 98 54
    E jaquesvandaele1@gmail.com

Prijs: gratis

Reynaert inspireert tot dichten
GEDICHTENWEDSTRIJD
Locatie: OC Boudelo, Kasteelstraat 23, Stekene

Het beste gedicht over Reynaert krijgt een speciale Reynaertprijs
toegekend!

Wanneer: zondag 25 september 2022

Contactpersoon: Jaques Van Daele
    T 09 346 98 54
    E jaquesvandaele1@gmail.com
    

Prijs: gratis



Verrassende vossenstreken
Reynaert ligt op de loer en grijpt zijn kans om op een ludieke manier 
bepaalde situaties op een bijzondere manier te belichten.

Contactpersoon:  Jacques Van Daele
     T 09 346 98 54
     E jaquesvandaele1@gmail.com

Prijs: gratis

De pijn van het verlies
LEZING
Locatie: Gedenkbos

Lezing en stiltemomenten in het ‘Gedenkbos’.

Wanneer: van maandag 16 tot zondag 22 mei 2022

Contactpersoon:  Jacques Van Daele
     T 09 346 98 54
     E jaquesvandaele1@gmail.com

   Prijs: gratis

vzw den Lesten Stuyver

vzw den Lesten Stuyver



Lichtmiswandeling en pannenkoeken 
Locatie: ‘t Vossenhol, Sint-Jansteenstraat 12, Stekene

Wanneer: zondag 6 februari 2022

Contactpersoon: info@reintjevos.be

Meiboomplanting
Locatie: ‘t Vossenhol, Sint-Jansteenstraat 12, Stekene

Wanneer: zaterdag 7 mei 2022

Contactpersoon: info@reintjevos.be

Sint-Jansvuur
Locatie: ‘t Vossenhol, Sint-Jansteenstraat 12, Stekene

Wanneer: zaterdag 25 juni 2022

Contactpersoon: info@reintjevos.be

Reinaert en het Lammeke God
KERST-POPPENSPEL
Locatie: ‘t Vossenhol, Sint-Jansteenstraat 12, Stekene

Wanneer: zaterdag 26 november 2022

Contactpersoon: info@reintjevos.be



ALGEMENE INFORMATIE

INSCHRIJVINGEN

Voor elke activiteit kan je inschrijven tot en met de laatste woensdag 
voor de datum van de gekozen Reynaertactiviteit bij de dienst
Toerisme.

Je	inschrijving	is	pas	definitief	na	bevestiging van betaling.

Meer info vind je op www.stekene.be in de periode voor de activiteit.

Let op! Het is mogelijk dat er door omstandigheden wijzigingen 
aangebracht worden in dit programma na het publiceren van deze 
brochure! Controleer steeds de informatie op onze website.

INFO EN RESERVATIE

dienst Toerisme
Dorpsstraat 3 in Stekene 

T 03 790 03 67 
E toerisme@stekene.be

www.stekene.be

OPENINGSUREN

Maandag: 8.45 - 12 uur
Dinsdag: 8.45 - 12 uur
Woensdag: 8.45 - 12 uur en 13.30 - 16.30 uur
Donderdag: 8.45 - 12 uur
Vrijdag:  8.45 - 12 uur
Zaterdag: 9 - 12 uur


