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Nieuwsbrief september 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 

najaar 2019 2de reeks knuffelturnen 

Na onze eerste reeks knuffelturnen voor 4-6 jarigen willen 
we in het najaar een volgende reeks organiseren voor 1,5-3 
jarigen. Wil je meedoen? Contacteer dan Betty Goossens 
(03 636 35 40). Bij voldoende interesse en deelnemers 
zetten we deze activiteit op onze agenda. Hou dus onze 
website in de gaten! 

22 september Vlottenrace geannuleerd 

de Vlottenrace van 22 september 2019 werd weer 
geannuleerd. De jeugdraad en jeugddienst volgden de 
evolutie van de blauwalgen in het kanaal Dessel-Schoten 
nauw op. De blauwalgen waren 22 september nog steeds 
aanwezig en het verbod op zachte recreatie, waaronder de 
Vlottenrace valt, op het kanaal bleef nog van kracht. 
Het evenement moest dus geannuleerd worden... 
Hopelijk beter in 2020! 

29 september Dorpsfeest GROOT BRECHT MET EEN HART 

Heel het dorp viert feest ten voordele van 3 goede doelen:  
-mensen met een kleine portemonnee 
-mensen met een beperking 
-mensen op zoek naar een betere wereld 
Dit alles speelt zich af onder de noemer:  
Door mensen van Brecht, voor mensen van Brecht 
Groot Brecht met een hart is een tijdelijke vereniging, naar 
een idee van Neos met de medewerking van verschillende 
Brechtse verenigingen. 
Met Peter Van Asbroeck en De Drie Bijzondere Gasten met 
talent. 
Attracties voor jong en oud. 
Food- en drankstandjes. Lucht- en clicskasteel… 
Verzamelen van stoppen, doppen en gsm's… 
Wanneer? Zondag 29 september 2019 van 00u00 tot 
23u59. 
Waar? Gemeenteplaats Brecht. 
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vanaf 3 okt Kooklessen voor mannen 

De kooklessen voor mannen beginnen weer in oktober. 
Waar? In de keuken van het Goorhof Kerklei 18 te Sint-Job. 
Wanneer? de lessen gaan telkens  door op een donderdag 
in de 1ste of de 2de week van de maand. LET OP! Omwille 
van beschikbaarheid van Ellen, de kokkin, zijn een aantal 
data verschoven. Gelieve hier rekening mee te houden. 
Correcte data hieronder: 
Groep 1: 03-10/ 07-11/ 05-12/ 09-01-2020/ 06-02/ 05-03. 
Groep 2: 10-10/ 28-11/ 12-12/ 16-01-2020/ 13-02/ 12-03. 
De slotavond voor beide groepen samen met partner is op 
zaterdag 4 april 2020. 
Inschrijven: best per mail (geert.mseurope@gmail.com) of 
op nummer 0479/998269 met vermelding van naam, adres, 
telefoon en/of GSM nummer. 
Inschrijvingsprijs: 50 Euro voor de 7 lessen te betalen de 
eerste kookavond. Daarbij komt dan elke avond de kostprijs 
van de ingrediënten. Leden van de Gezinsbond krijgen 5€ 
korting (lidnummer opgeven). Indien je op een avond niet 
kan komen moet je dat aan Geert ten laatste op de dinsdag 
ervoor per telefoon of Gsm melden, dit om onnodig veel 
inkopen te doen. 
Meebrengen? Schort, aardappelmesje, groot mes, dun-
schiller, afdrooghanddoek en vooral goed humeur! 

Meer info: Geert Claes, H. Van Bukentoplaan 9 St-Job, 
0479/998269 

10 oktober Rudi Vranckx : “OORLOG EN MIGRATIE” 

Rudi Vranckx voorstellen in korte bewoordingen is 
onbegonnen werk. We kennen hem allemaal. GROOT 
BRECHT MET EEN HART heeft de eer hem naar Brecht te 
halen en hem zijn verhaal te laten vertellen in één van onze 
drie thema's: Mensen op zoek naar een betere wereld! 
Wanneer? donderdag 10 oktober, 19u30 
Waar? Kerk Lochtenberg, Lochtenbergplein, 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor 
Reserveren kan via betaling op rekeningnummer:  
BE68 9733 6346 8734 van Groot Brecht met een hart, met 
vermelding: Vranckx + aantal tickets + adresgegevens. 
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18 oktober Erik Vlaminck: "Dikke Freddy" 

Dakloze Frederik De Meester, alias Dikke Freddy, fulmineert 
en reclameert al meer dan twintig jaar over de 
wantoestanden die hem en zijn lotgenoten treffen in hun 
dagelijks geploeter. In doorgaans humoristische, maar 
vooral trefzekere brieven kaart hij armoede en ongelijkheid 
aan bij het OCMW, reisbureaus, de koning der Belgen, de 
burgemeester der Antwerpenaren en zowat alle ministeries, 
van Welzijn tot Tewerkstelling en van Volksgezondheid tot 
Huisvesting. Behoud de Begeerte stuurt hem nu op tournee 
om zijn mening en wederwaardigheden uit te dragen, en 
hem ten minste voor die tijd een dak boven het hoofd te 
bieden.  

De pen van Dikke Freddy wordt vastgehouden door roman- 
en theaterauteur Erik Vlaminck (1954). Hij kent de wereld 
van Dikke Freddy uit een vorig leven als projectleider in de 
psychiatrie en de thuislozenzorg. Sporen daarvan zijn in al 
Vlamincks boeken en theaterwerk terug te vinden, maar de 
‘Brieven van Dikke Freddy’ zijn wel het meest tastbare 
gevolg van een confrontatie met mensen die het in het 
leven niet op een presenteerblaadje kregen.  

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met 
De Schakel, De Kar, De Gezinsbond, KWB & Davidsfonds. 

Wanneer? Vrijdag 18 oktober 2019 om 20:15u. 

Waar? GC vander Noot Mudaeusstraat 9 Brecht. 
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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! 

Nieuw: 10% korting op de Museumpas: 

Een jaar lang kan je onbeperkt meer dan 150 musea bezoeken. 
10 % spaarkorting enkel geldig op museumpassen (vouchers) 
aangekocht via de webshop van de Gezinsbond 

De vouchers dienen op de website van museumpas ingeruild te 
worden voor de effectieve museumpas. Hierbij dien je de 
vouchercode (13 cijfers), en dus NIET je lidnummer, in te geven. 

zie: ledenvoordelen.gezinsbond.be 
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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/Gezinsbondsintjobintg
oor 

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 


