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Het Bondje: nieuwsbrief Gezinsbond Sint-
Job

 
 
90 jaar Gezinsbond Sint-Job: dat moet gevierd worden! 
 

Daarom organiseren we  
in dit feestelijk jaar  

activiteiten in het thema 90 ! 
 
 
KOOKLESSEN voor mannen starten in oktober! 
 
Inschrijven bij Karl Claes Brugstraat 152 bus 6 
GSM 0475 610 255 of e-mail: karl.claes2@telenet.be 
 
Waar? In de keuken van het Goorhof, Kerklei 18  
 
Wanneer? Steeds op donderdagavonden om 19u 
Groep 1: 4/10-22/11-6/12 en in 2019: 3/1-7/2-7/3 
Groep 2: 11/10-29/11-13/12 en in 2019: 10/1-14/2-14/3 
Finale voor beide groepen op zaterdag 30 maart 2019 met de partner er bij! 
 
Meebrengen? Schort, aardappelmesje, groot chef-mes, dunschiller, 
keukenhanddoek, goed humeur! 
 
Inschrijvingsprijs? Cash te betalen de eerste kookavond: € 50 voor 7 lessen… Plus: 
iedere les de kosten van de menu en de drank! 
 
 

VERBRUIK: de laatste 2 avonden! 
 
15-11   90 Pannenkoeken bakken  door Karl Claes 
20-12  Italiaanse specialiteiten   door Catharina De Groof 
Waar?  In de Lindeboom Kerklei 18A om 20u. 
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+ 10de               

 

zondags FEEST-gezins-ONTBIJT ! 
 

De Gezinsbond van Sint-Job viert 90 jaar  
en dit is ons 10de ontbijt!!! 

 
Dit wordt een FEESTontbijt voor de Gezinsbonden van Brecht-Sint-
Lenaarts en Sint-Job op zondag 28 oktober 2018. 
 
Twee x 90’ ontbijten: om 9 uur ofwel om 10.30 uur in de refter van 
Maria Middelares in de Toekomstlaan in Sint-Job-in-‘t-Goor. 
Zoals gewoonlijk zal er voldoende lekkers zijn: pistolets en    
rozijnenbrood, beleg en natuurlijk de speciale eitjes (!), keuze uit fruit, 
drank … 
 
Prijs: € 5 per persoon voor leden van de Gezinsbond / niet-leden betalen 
€ 8 per persoon / kinderen tot en met 10 jaar eten gratis. 
Lid van De Kar of De Schakel: schrijf in bij je Welzijnsschakel. 
 
Inschrijven: door het juiste bedrag te storten op rekening:  
BE 81 733-1080089-24   KREDBEBB van Gezinsbond Brecht  
met mededeling: keuze-uur voor het ontbijt + naam + lidnummer ofwel 
“geen lid” + aantal volwassenen en aantal kinderen. 
Opgelet! Inschrijven kan tot 15 oktober 2018. 
 

Kinderanimatie door   Oscarcrew  
 
 

 
Welkom! 

Er is een verrassing voor iedereen! 
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Kortingskaarten NMBS  
 
Met het eindejaar in zicht maak ik jullie graag attent op het tijdig aanvragen van de 
kortingskaarten NMBS. 
Kijk dus even naar de vervaldatum van je kaarten.  
 
Voor kinderen die dit jaar 6, 12 of 18 worden, moet er een nieuwe kaart aangevraagd 
worden.  
Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar kunnen ook nog een kaart bekomen mits 
voorlegging van een attest van kinderbijslag. 
 

Waarvoor kan u deze kortingskaart gebruiken? 
 

 Treintickets tussen 2 Belgische stations: 50% korting 

 Kinderen jonger dan 12 reizen gratis op vertoon van de kortingskaart 

 50% korting op een 10-rittenkaart van de NMBS voor een vast traject 

 Korting in heel wat buitenlandse musea in o.a. Spanje, Frankrijk en Italië, 

meestal in overheidsmusea maar ook in privémusea. 

 

Wat heb je nodig om de kortingskaarten aan te vragen? 
 

 Een bewijs gezinssamenstelling gelegaliseerd door de dienst 

bevolking van onze gemeente (indien er geen 3 kinderen meer in 

huis wonen, een kopie van de pagina in het trouwboekje waar de 

kinderen op vermeld staan). 

 €6 (los van het aantal kaarten dat je aanvraagt) 

 Voor kinderen tussen 18 en 25 jaar: een attest van kinderbijslag 

 Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe 

 
Wanneer ik dit allemaal in mijn postbus vind : 
Kerkhofstraat 23 GV- Sint-Job-in-’t-Goor,  
dan kan ik de aanvraag voor u in orde brengen. 
 
Er is geen korting voor: Go Pass, Rail pass, Keycard en Lijnkaarten. 
Deze passen kunnen na bestelling wel bij mij verkregen worden (levertermijn een 
week), wel met korting op je  lidkaart = spaarkaart. (ook indien u geen 3 kinderen 
hebt!) 
 

Bij vragen mag u mij steeds bellen. Ellen De Winter : 0479 87 11 93 
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In samenwerking met andere Sint-Jobse verenigingen: 
 
De Helaasheid der dingen: het boek van Dimitri 
Verhulst verfilmd door Felix Van Groeningen op 27-09  
om 19.30u in de refter van Maria Middelares. 
 
Gratis filmavond door KWB waarbij wij als Gezinsbond meewerken 
samen met nog de gemeente Brecht, Davidsfonds, ouderraad Maria 
Middelares, De Schakel en De Kar. Een film met Koen De Graeve en 
Johan Heldenbergh in de hoofdrollen! 
Thema: Wat als drank teveel wordt? Hoe geraak je uit de greep van de 
fles? Ingeborg De Groot, therapeute en ervaringsdeskundige, zal de film 
inleiden. 

 
 
Toneelvoorstelling: “Bruggen en wegen”, een 
bewerking van het boek “Ik ben iemand-niemand” van 
Guy Didelez. Op donderdag 18-10 om 19.30u ook in de 
refter van Maria Middelares. 
 
Deze voorstelling zet het thema “armoede” in de kijker. Ze wordt 
gebracht door mensen die leven in kwetsbare omstandigheden in 
samenwerking met de auteur van het boek. We hebben op 17-10 immers 
de internationale dag van verzet tegen armoede. 
Dit wordt weer een samenwerking van de verschillende verenigingen bij 
het armoede-platform. 
 
 

De VLOTTENTOCHT die gepland was op zondag 23 september is 
afgelast omwille van schadelijke blauwalgen in het water van de vaart. 
Maar uitstel is geen afstel! 
De organisatoren en medewerkers kijken uit naar een volgende race op 
gezond water! 
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Inschrijven is verplicht op: www.gezinsbond.be/gezinsdag en kan tot  
19-10 maar deelnemen is gratis! Wil je de Ketnet-ploeg ontmoeten? Het 
Atomium of de Smurfenexpo bezoeken? Schrijf dan zeker in! 
 
 

De lange tocht – een verhaal van Johan Swinnen, professor 
kankeronderzoeker en papa van een zoon met kanker. 
 
Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij iedereen mee op 
weg naar Compostella en schetst hij hoe ook het kankeronderzoek een 
lange tocht heeft afgelegd. Zijn voordracht inspireert en brengt hoop. 
Waar en wanneer? In het Diocesaan pastoraal Centrum in Mechelen op 
27 november 2018 om 20u.  
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POST VAN ONZE GEZINSBOND 
 
Jullie zullen het al gemerkt hebben: een andere lay-out! 
Onze website is gehackt en zo zijn we de mooie vormgeving kwijt. We weten dat 
gezinsbond nationaal werkt aan een gezamenlijke website waar elke afdeling een 
plaats in zou krijgen en daar wachten we nu op. 
Sorry, voorlopig dus weer een gewone nieuwsbrief!  
 
En we hebben al enkele keren de vraag gesteld:  
Geef a.u.b. uw mailadres door. Wie dit nu per mail kreeg: dankjewel jij deed dit al. 
We gebruiken dit enkel om deze nieuwsbrieven door te sturen. 
Het kadert mee in “minder papier gebruik” en het is beter voor het milieu. 

 
 

EEN HARTELIJK “DANKJEWEL”! 
 
Kris Van Nuffelen, die jaren heel nauwgezet onze website en mailing heeft verzorgd 
stopt hiermee. Wij willen Kris hiervoor hartelijk bedanken!!! 
 
 

METEEN STELLEN WE EEN VRAAG: 
 
 
Wie van onze leden wil deze communicatie-activiteit  –  mailing en website  –  over 
nemen van Kris? Het vraagt ongeveer 5 x per jaar tijd,  computervaardigheid en 
goesting! 

 
 

SINT-JOB-ZOMERT is voorbij! 

 

   
 
Ruim 200 kinderen maakten hun eigen button in ons kraampje!  
Het gewicht van onze bokaal met 90 gadgets: 6,138 kg;  en Jan Verellen is de 
winnaar van een gratis ontbijt want hij gokte op 6,100kg. Proficiat! 


