
Nieuwsbrief maart 2019
Beste leden-gezinnen,

Bij een bezoek aan onze nieuwe website had je het al gemerkt, er
staan in het voorjaar weer heel wat activiteiten gepland. 
Hierna  belichten  we  een  aantal  activiteiten,  ook  de  voordelen
voor leden en de belangrijkste nieuwtjes.

sintjobintgoor.gezinsbond.be
Volg onze afdeling op Facebook
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Jonge ouders
Proficiat aan iedereen die er recent een baby’tje bij kreeg. Jullie
krijgen van ons een infopakket en een geboorte-geschenkje. Nog
niet ontvangen? Bel Anita De Winter 03/6360589 of contacteer
ons via onze website zodat we je dit nog kunnen bezorgen.

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. We kennen de oppassers. Elk van hen heeft een
gesprek gehad met onze plaatselijke kinderoppascoördinator en
wordt continue opgevolgd. Het zijn dus mensen uit jouw buurt.
Via  het vaste tarief  van 5 euro zijn zowel de babysitter  als je
kind(eren) uitstekend verzekerd - de oppas trouwens ook voor de
verplaatsing. Dàt is pas zonder zorgen de deur uitgaan!
De  aanvraag  voor  een  kinderoppas  gebeurt  via
www.kinderoppasdienst.be
Heb je interesse als  kinderoppasser? Contacteer dan Nastassja
Peeters (0485 648 865)

Wedstrijd digitale nieuwsbrief 
Was je vergeten je e-mailadres op te geven voor onze wedstrijd
Digitale  Nieuwsbrief?  Jammer,  want  zo  kon  je  een  filmticket
winnen! Deze wedstrijd liep nog tot eind februari en jawel, een
onschuldige  kinderhand  koos  6  winnende  gezinnen!  Deze  6
gelukkige  winnaars  zijn  ondertussen  persoonlijk  verwittigd  en
kunnen  hun  filmticket  afhalen  bij  Ellen  De  Winter  na  een
telefoontje op nummer 0479 871 193.
Hou dus voortaan onze website in de gaten voor actueel nieuws,
misschien voor een volgende wedstrijd...
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http://www.kinderoppasdienst.be/


Mijn Gezinsbond
Op de website mijn.gezinsbond.be vind je een overzicht van al je
gegevens en je spaartegoed. Vanaf hier heb je toegang tot:

 Gezin & Lidmaatschap:
Administratieve gegevens en gezinssamenstelling raadplegen 
en wijzigen

 Abonnementen en nieuwsbrieven
Digitale versie van "De Bond" of onze provinciale pagina's 
raadplegen

 Sparen
Raadplegen van spaartegoed op je lidkaarten, tegoedbonnen 
overzetten, kaarten blokkeren bij diefstal of verlies.

 Kinderoppas
Registratie en aanvraag voor de kinderoppasdienst

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). Op die manier kun je gemakkelijk je lidgeld
terugverdienen!

Rondvraag GPS wandeling
In de lente 2019 willen we een GPS wandeling organiseren voor
kids  (met  hun ouders)  in  de  Kalmthoutse  Heide.  Tijdens  deze
GPS-tocht gaan de jongeren in kleine groepjes op pad. Onderweg
moeten ze op 14 locaties een opdracht uitvoeren. Aan de hand
van  de  oplossingen  van  deze  opdrachten,  kunnen  ze  de  weg
vinden naar de plek waar de schatkist verborgen ligt. Met deze
GPS-tocht  willen  we  jongeren  een  activiteit  bieden  waarbij
natuurbeleving centraal staat.

Doelgroep: voor jongeren vanaf 12 jaar

Heb  je  zin  om  mee  te  doen?  Stuur  dan  een  bericht  via  het
contactformulier. Enkel  bij  voldoende  interesse organiseren
we dit, datum nader te bepalen.
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Activiteitenkalender
Uitgebreide informatie, foto's, locatie, aanvangsuur en hoe je 
eventueel inschrijft op een van deze activiteiten vind je op: 
sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten

31 maart Operatie Proper

Zwerfvuilactie  in  ons  dorp  (samenwerking  met  KWB):  zo
zorgen we voor een proper openbaar domein in onze buurt!
Zo kunnen we in het klein op onze eigen plaats het klimaat
een  handje  toesteken.  Er  zijn  2  startpunten:
Lochtenbergplein en Max Wildiersplein. Aanvang 10u30.

4 april Voordracht:  Cel  vermiste  personen  door  Alain
Remue

Wie kent hem niet? Alain Remue moet helaas al te vaak op
televisie verschijnen in het kader van een zaak van vermiste
personen, meestal kinderen. Nieuwsgierig naar het werk van
Alain  en  zijn  cel?  Wil  je  horen  hoe  ze  een  verdwijning
aanpakken? Wat hun strategie is? En hun resultaten? Kom
dan  naar  deze  ongetwijfeld  boeiende  lezing.
(Gemeenschapscentrum 't Gasthuis,  Wijnegem, inschrijven
verplicht)

24 april Eerste sessie knuffelturnen

Knuffelturnen is een leuke vorm van bewegingsopvoeding.
Deze reeks is voor kleuters (4-6 jaar) samen met een mama
of papa of met grootouders. In kleine groepjes (8 tot 10
kinderen) kunnen zowel de kinderen als  de (groot)ouders
plezier beleven door samen te bewegen in een vertrouwde
sfeer.  Martina  Gylsen  zal  de  deelnemers  op  een
professionele  manier  begeleiden.  De  videoreportage  van
RingTV van zo'n sessie in Vilvoorde kun je hier bekijken.

28 april Garageverkoop

Aprilse grillen lopen ten einde, de lente komt goed op dreef:
tijd voor een lenteschoonmaak! Nog bruikbare spullen die je
weg  wil  hebben  kan  je  verkopen  in  je  eigen  garage.  Je
bepaalt zelf de prijs. Schrijf in voor de 11de Garageverkoop.

4

https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten/garageverkoop-100
https://www.ringtv.be/sport/knuffelturnen-actieve-quality-time-met-je-kind
https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten/knuffelturnen-110
https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten/cel-vermiste-personen-alain-remue
https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten/cel-vermiste-personen-alain-remue
https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten/operatie-proper
https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten


16 mei Infosessie autodelen

Minder auto's: dat is goed voor het klimaat en ook voor de
leefbaarheid in ons dorp. Maar ... wat komt daar allemaal bij
kijken? Welke systemen bestaan er hier in ons land en wat
zijn de voordelen (en/of nadelen)?

9 juni Schorremorrie

Breng  een  bezoekje  aan  de  Schorre  in  Boom  en  beleef
samen met de Gezinsbond een onvergetelijke dag! Op dit
kinderfestival zijn er meer dan 50 activiteiten voor kinderen
van 3 jaar tot 12 jaar: springkastelen, gocarts, trampolines,
kindermolens,  waterfietsen,  ballenbad,  zeepbellen  blazen,
gekke  haartooien,  grime,  ouder-babyhoek,  apart  hoekje
voor de kleinsten...Vooraf inschrijven is nodig.

Cinematickets en telefoonkaarten
Cinematickets,  telefoonkaarten  kunnen  nog  steeds  met  een
mooie korting besteld worden: 
Metropolistickets kosten €11,30 (+€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 via 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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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

Facebook www.facebook.com/Gezinsbond-Sint-
Job-2301475450125550

Wend  je  met  vragen  of  opmerkingen  steeds  tot  de  juiste
betrokkene, dan kan je meteen antwoord krijgen.
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Handelaars in Sint-Job met korting
In Sint-Job krijg je bij volgende handelaars korting op je lidkaart:

Traiteur Delice
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