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Beste leden-gezinnen, 

Wanneer je dit “Bondje” in je brievenbus vond, ben je bij de 
vele gezinnen die al hun lidgeld betaalden of ben je een 
gezin met een nieuwe geboorte: Bedankt om ons zo te 
blijven steunen!  
Dit is meteen weer een goed gevuld Bondje. 
Hierna lees je wat er nieuw is. 

Wedstrijd digitale nieuwsbrief  

Doe mee door je huidig email adres door te geven waar we 
onze nieuwsbrief naartoe kunnen sturen. Vergeet niet je 
lidnummer in te vullen en "Hou mij op de hoogte ..." aan te 
vinken op: 

sintjobintgoor.gezinsbond.be/wedstrijd-nieuwsbrief 

Begin februari kiest een onschuldige hand 5 winnaars onder 
alle volledig ingevulde inzendingen die ons tot 31 januari 
2019 bereiken. De winnaars krijgen elk een gratis 
bioscoopticket. 
Toch geen interesse voor deze wedstrijd? Je persoonlijke 
gegevens en voorkeuren kan je ook raadplegen en 
aanpassen op mijn.gezinsbond.be. Heb je nog geen 
gebruikersprofiel? Hou dan je lidnummer bij de hand en 
registreer je binnen enkele minuten op mijn.gezinsbond.be  
We zullen ons lokaal nieuws,  “Bondje” ook op onze website 
plaatsen. Zo sparen we papier én het milieu. 
Geen computer? Wie ons Bondje toch op papier in de 
brievenbus wil ontvangen vragen we om dit te melden bij 
Anita De Winter. 

Jonge ouders 

Proficiat aan iedereen die er in 2018 een 
baby’tje bij kreeg. Jullie krijgen van ons 
een infopakket en een geboorte-
geschenkje. Nog niet ontvangen? Bel Anita 
De Winter 03/6360589 zodat we je dit nog 
kunnen bezorgen. 
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Jaarplanning 

1 januari:  Proost op het nieuwe jaar! 

16 februari benefietconcert in kerk 
Lochtenberg 

31 maart “Wat jij kan” in De Schorre in 
Boom 

april voordracht “Cel vermiste personen”  
door Alain Remue 

lente 2019 GPS wandeling voor kids mét hun ouders op de 
Kalmthoutse heide 

9 juni “Schorremorrie” in De Schorre in Boom 

oktober Familiedag in Plopsaland 

28 oktober Vorming KOD voor kandidaat-kinderoppassers 
in Brasschaat 

herfst 2019 Zondags ontbijt in Brecht? 

 We overleggen nog met KWB voor een volgende 
garageverkoop én een activiteit voor kinderen. 

 Wie heeft interesse om een reeks van 10 sessies 
”knuffelturnen” voor (groot)ouders en baby’s mee te 
organiseren? 
Bij interesse neem je contact op met een bestuurslid. 

 De laatste aanvullingen kun je vinden op onze website: 
sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten 

Kooklessen voor mannen 

De deelnemers van de huidige reeksen werken 
vlijtig verder tot hun slot-avond waar ook hun 
partners mogen komen proeven. Vanaf 
september 2019 starten de nieuwe reeksen! 
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Kinderoppasdienst 

Het nieuwe systeem maakt het je heel gemakkelijk om een 
kinderoppas te reserveren. 

Weet dan dat er een heel stel gemotiveerde babysitters 
klaar staan om je met een goed gevoel voor een avondje 
uit te laten vertrekken! Een babysit regelen via de 
Gezinsbond is geruststellend, de oppas zorgt graag voor je 
kinderen en zal dit ook goed doen. Er is een prima 
verzekering afgesloten. 

 

Let op!: vanaf 2019 wijzigen de tarieven: 

 

 

Op de website mijn.gezinsbond.be vind je een overzicht van 
al je gegevens en je spaartegoed. Vanaf nu vraag je via 
deze weg ook je babysit aan. 

Geen prestatiebriefjes meer nodig, wel digitale credits. Eén 
credit komt overeen met één prestatiebriefje. Je bestelt je 
credits via de kinderoppasapplicatie. 

 

Nastassja Peeters 

Zandstraat 72 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 

0485 64 88 65 
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Bestuur 

Ledenadministratie 
Onthaal / Ontbijt 
Secretariaat 

Anita De Winter 
Bergsebaan 78  

03 636 05 89 

Schatbewaarder Carine Simons 
Staf Larochelaan 45 

03 636 12 83 

Spoorkaarten 
Cinema-tickets 
Telefoonkaarten 

Ellen De Winter 
Kerkhofstraat 23  

0479 871 193 

Webmaster André Mylle 
Bergsebaan 78 

03 636 05 89 

Kinderoppasdienst Nastassja Peeters 
Zandstraat 72 

0485 648 865 

Kookcursus  
voor mannen 

Karl Claes 
Brugstraat 152 A4  

03 636 16 02 

Ontbijt 
Soc.cult.werk 

Betty Goossens 
Hogebaan 13a 

03 636 35 40 

Spaarkaart Willy Van Gils 
Bosschaertlaan 33 

03 645 51 60 

Website sintjobintgoor.gezinsbond.be 

Wend je met vragen of opmerkingen steeds tot de juiste 
betrokkene, dan kan je meteen antwoord krijgen. 

Bewaar hiervoor dit binnenblad!!! 
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Lidkaart=Spaarkaart 

Met je lidkaart krijg je korting op aankopen bij ruim 
tweeduizend winkels. Ook op (gezins)activiteiten in je buurt 
zoals wandeltochten, workshops en tweedehandsbeurzen. 
Zodra je 10 euro of meer hebt gespaard, kan je dit 
spaartegoed per schijf van 10 euro gebruiken om nieuwe 
aankopen te betalen of korting te krijgen. (= afname) 
Je spaartegoed vind je terug op het kassaticket en kan je 
raadplegen op mijn.gezinsbond.be. 

Cinematickets en telefoonkaarten 

Cinematickets, telefoonkaarten kunnen nog steeds met een 
mooie korting besteld worden:  
Metropolistickets kosten €11,05 (+€2 punten op je lidkaart) 
zijn meestal voorradig; indien niet en je hebt er veel of snel 
nodig, dan loods ik je graag door onze gebruiksvriendelijke 
website zodat je ze online kan  bestellen. Dat kan 
www.gezinsbond.be/vouchers of via www.gezinsbond.be en 
dan doorklikken naar ledenvoordeel - bioscoopticket - 
online. 
Tickets van UGC €9,30 (+€2 punten op je lidkaart) moeten 
op voorhand besteld worden. Levertijd = 1 week.  

Orange, Proximus en Base telefoonkaarten kunnen besteld 
worden aan 15€ per stuk met €0,60 korting op je lidkaart, 
maar: op voorhand aanvragen! 

Bestellen kan bij: Ellen De Winter (0479 87 11 93). 

Spaar en koop je Lijnkaarten bij Gezinsbond 

Elk lid heeft recht op 10% korting (=1 rit gratis) op 10-
rittenkaarten van De Lijn, verrekend op je spaarkaart. 

Lijnkaarten zijn meestal in beperkte mate in voorraad bij 
Ellen De Winter (0479 87 11 93). Grotere aantallen bestel 
je liefst ruim op voorhand! 
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Spaar en koop je NMBS-kaarten bij 
Gezinsbond 

Elk lid heeft recht op 5% korting op Go-Pass, Railpass en 
Keycard, verrekend op je spaarkaart. Deze kunnen besteld 
worden bij Ellen De Winter (0479 87 11 93) 

Gezinskorting NMBS 

Gezinnen met 3 of meer kinderen (kinderen met een 
handicap van 66 procent tellen dubbel) hebben recht op 
korting: 

 50% op treintickets tussen 2 Belgische stations 

 50% op een 10-rittenkaart voor een vast traject 

 in heel wat buitenlandse musea in o.a. Spanje, Frankrijk 
en Italië; meestal in overheidsmusea maar ook in 
privémusea 

 Kinderen jonger dan 12 reizen gratis op vertoon van de 
kortingskaart 

Hoe deze kortingkaart aanvragen of vernieuwen? Kijk even 
naar de vervaldatum op je huidige kaart. Kaarten voor 
kinderen zijn één jaar geldig. Voor de aanvraag heb je 
nodig: 

 Een bewijs van gezinssamenstelling gelegaliseerd door 

de dienst bevolking van onze gemeente (indien hier geen 

3 kinderen meer op vermeld staan, een kopie uit het 

trouwboekje, of een kopie van de geboorteaktes). 

 6€ (los van het aantal gezinsleden). 

 Voor kinderen tussen 18 en 25: een attest van kinder-

bijslag. 

 Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe. 

Dit pakketje kun je binnenbrengen bij Ellen De Winter 
(0479 87 11 93). die de aanvraag verder zal afhandelen. 

Tijdig aanvragen is de boodschap!
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Bonnenboekjes 

Iedereen die het lidgeld tijdig betaald heeft kan met het 
bonnenboekje geweldige kortingen binnen halen! 

Zorg dat je dan zeker je nieuwe lidkaart op zak hebt! 

Tal van handelszaken in onze regio geven een extra korting 
zelfs tot 10% op basis van de bonnen in dat boekje. 

Wie geen lidgeld heeft betaald kan het bonnenboekje helaas 
niet gebruiken. Je moet je lidkaart aanbieden zodat de 
korting op je kaart kan gezet worden. 

In Sint-Job krijg je bij volgende handelaars korting met je 
lidkaart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


