
Nieuwsbrief augustus  2019
Beste leden-gezinnen,

Behalve toelichting van onze komende activiteiten belichten we
ook de voordelen voor leden en de belangrijkste nieuwtjes.

sintjobintgoor.gezinsbond.be
Volg onze afdeling op Facebook
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Activiteitenkalender
Uitgebreide  informatie,  foto's,  locatie,  aanvangsuur  en  hoe  je
eventueel inschrijft op een van deze activiteiten vind je ook op:
sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten

juli-sept Wandelen, fietsen, speuren en winnen in Roeselare!

Tot  30  september  verwelkomt  Gezinssport  Vlaanderen  je
deze zomer graag op haar jaarlijkse  zomerzoektochten in
Roeselare. Te voet of met de fiets laten we je kennismaken
met deze prachtige Rodenbachstad. Van 1 juli tot en met 30
september kan er elke dag naar hartenlust  gewandeld en
gefietst worden langs een mooi uitgestippeld parcours. Voor
de  kleinste  speurneuzen  is  er  een  aparte  zoektocht  op
kindermaat voorzien.

Meer info en inschrijven via onze website.

7 september Sint-Job Zomert

Gezinsbond Sint-Job zal aanwezig zijn op Sint-Job Zomert. 
Festival  Familial,  Geefplein,  Live  Music:  Kom  de
verenigingen ontdekken die  onze gemeente doen bruisen.
Meer dan 25 verenigingen zullen zich op een leuke manier
aan  het  grote  publiek  voorstellen.  Wandel  langs  de
kraampjes,  neem  deel  aan  de  vele  activiteiten  of  drink
gewoon gezellig iets aan de bar.

21 september Jaarlijkse busreis samen met de wijngilde Sint-Job

Dit keer gaat de reis (met luxe-autocar van Verhoeven) naar
het Duitse Rureifel gebied. 

Programma: Na het gebruik van koffie met vlaai rijden we
richting Eifel  via Brand en Kornelimünster een voormalige
abdij die behoort tot het culturele erfgoed van de stad Aken.
Verder  door  de  Venn  Route  naar  Vossenack,  Hürtgen,
Hürtgenwald bekend om de slag om het Hürtgenwald tijdens
de  Tweede  Wereldoorlog,  naar  het  stuwmeer  van
Obermaubach. Na de broodmaaltijd verder langs Nideggen
en de prachtige oevers van de Rur naar het stadje Heimbach
en langs de Abdij Mariawald richting Einruhr aan de Obersee
voor  wat vrije  tijd.  Langs  prachtige  Eifeldorpjes  naar  ons
avondmaal. 

2

https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten/sint-job-zomert
https://sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten


Vertrek: 7u aan het Goorhof, terug rond 20u30 op dezelfde
plaats. 

Prijs: Leden Gezinsbond €60pp, niet-leden €70pp, kinderen
-12j 50% korting.  Ontbijt,  middagmaal  en avondeten zijn
inbegrepen.

Inschrijven vòòr 31 augustus via overschrijving naar BE64
7512  0091  7532  met  mededeling:  Lidnummer  en  aantal
volw/kinderen

21 september Familiedag Bobbejaanland

Zin  in  een leuke  dag  met  het  hele  gezin?  De  werkgroep
Jonge  Gezinnen,  gewest  Turnhout  biedt  jullie  een
buitenkans  van  formaat.  Gezinsbond  en  Bobbejaanland
slaan de handen in elkaar om jullie een onvergetelijke dag
te  bezorgen  en  dit  aan  een  onwaarschijnlijke  korting
(bespaar 51% korting per toegangsticket).

Meer info en inschrijven via onze website.

22 september Vlottenrace "Maak je eigen vlot en doe eens zot" 

De  jeugdraad  Brecht  en Chiro  Sint-Job  organiseren  weer
een vlottenrace  op de vaart  naast  de grote  brug van de
Brugstraat.

Alle  verenigingen  zijn  uitgenodigd  om er  een  spetterend
evenement  van  te  maken.  Tegelijk  kun  je  daar  komen
genieten van leuke activiteiten voor jong en oud! Hopelijk
zijn  tegen  die  tijd  de  blauwalgen  verdwenen  zodat  die
hindernis alvast verdwenen is! 

Inschrijven bij de Chiro Sint-Job of via de jeugdraad Brecht
(jeugdraadbrecht@gmail.com), €5 per vlot.

3/10 oktober startdag Kooklessen voor mannen

Er kunnen weer 2 groepen starten: de eerste groep op de
1e donderdag van de maand; de tweede groep op de 2e
donderdag van de maand. Er zijn 3 lessen vóór Nieuwjaar
en nog 3 lessen erna. Er wordt gekookt in de keuken van
het Goorhof en het is de bedoeling om na de les te genieten
om alle lekkers samen op te eten. 

De deelnameprijs en hoe je kan inschrijven publiceren we
later op onze website.
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Jonge ouders
Ouder  in  verwachting?  Kersverse  ouder?  Proficiat!  Je  kunt  dit
melden via de hoofdpagina van gezinsbond.be bij "Ik ben...ouder
in verwachting" of "Ik wil...een geboorte melden". Jullie krijgen
van ons een zwangerschapsnummer of 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. 
Na  melding  krijgen  jonge  ouders  "Brieven  aan  Jonge  Ouders"
toegestuurd. Of het nu je eerste kindje is of je tweede, derde,
vierde  ...  of  je  hebt  er  eentje  geadopteerd:  iedereen  kan  de
Brieven  aanvragen.  Indien  je  nog  nooit  lid  was  (gratis  of
betalend),  heb  je  bovendien  ook  recht  op  een  gratis
kennismakingslidmaatschap.

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 daarna Nastassja
Peeters (0485 648 865).

Nog niet geregistreerd?
Wacht niet tot je daadwerkelijk een kinderoppas nodig hebt om je
bij de kinderoppasdienst te registreren. Ben je al lid, reken op 1
dag om de registratie af te ronden. Daarna koop je online credits
voor de verzekering en ben je klaar om een kinderoppas aan te
vragen.  Ben  je  nog  geen  lid,  reken  dan  op  1-3  dagen  extra,
afhankelijk  van de manier  van betaling.  Uiteraard is  online  lid
worden de snelste manier. Betaal je online vòòr 16u, dan heb je
nog dezelfde dag je lidnummer.
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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!
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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!

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)
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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/
Gezinsbondsintjobintgoor

Wend je met vragen of opmerkingen steeds tot het meest 
geschikte bestuurslid, dan kan je meteen geholpen worden.
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Handelaars Sint-Job met spaarkaart-korting
In Sint-Job krijg je bij volgende handelaars korting op je lidkaart:

Traiteur Delice
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