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Beste leden-gezinnen,

Vanuit ons DNA streven we er al bijna 100 jaar naar om
mensen te verenigen. De lokale afdeling is daar de ideale
plaats voor. Wij willen vrijwilligers en gezinnen samenbren-
gen. En net dat fysiek ontmoeten mocht een hele tijd niet.
We hebben het gemist! Het 'nieuwe normaal' omvat beper-
kingen, maar er zijn -vooral heel veel kansen, uitdagingen
en mogelijkheden. We mogen niet bang zijn om opnieuw
zaken te organiseren. Weet dat we er staan voor jullie om
de twijfels die er zouden zijn weg te werken. Samen pakken
we dit aan! (Frans Schotte, Voorzitter Gezinsbond)

Nieuws:
Kinderoppasdienst blijft doorgaan!
We  passen  de maatregelen  voor  onze  kinderoppasdienst
steeds aan, conform de geldende maatregelen. Zo vragen
we aan alle oppassers om het mondmasker maximaal  te
dragen tijdens de oppasbeurt, zich te beperken tot vaste
gezinnen in het kader van de beperkte bubbels en de coro-
narichtlijnen strikt op te volgen. Meer info hierover vind je
op: www.info-coronavirus.be. Je kan oppasvragen indienen
via www.kinderoppasdienst.be.

Verkooppunten weer open
De verkooppunten  om NMBS-passen, Lijnkaarten en bios-
coopcheques ... zijn open. Bel vooraf om je bestelling door
te geven en haal die na afspraak af bij  Ellen De Winter,
0479 87 11 93.

Heb je nog oude 10-ritten magneetkaarten?

Ruil  nog snel je vervoerbewijs op magneetkaart  om voor
een digitale kaart. De omruilactie is eenmalig verlengd tot
31 december 2020 en kan enkel nog via de online tool of in
de Lijnwinkel.
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#Kooplokaal en spaar korting
De coronacrisis heeft ons leven helemaal overhoop gegooid.
Iedereen is op zoek naar een manier om zich aan te passen
aan  het  'nieuwe  normaal'.  Ook  je  lokale  handelaar,  die
zwaar werd getroffen. Steek je lokale spaarhandelaars een
hart onder de riem en blijf hen steunen. Nu meer dan ooit.
Jouw aankopen maken het verschil  en ... jij  blijft je ver-
trouwde spaarkorting ontvangen!

NIEUW: Tot nu toe kon je spaarkrediet opnemen per
schijf  van € 10. Vanaf 1 november 2020 zijn afnames
mogelijk van €5, zowel bij de verkooppunten als bij de
handelaars.

Sociaal-juridische dienst
Ben je lid? Dan krijg je gratis advies over onder meer werk-
loosheidsuitkeringen, belastingen, overlevingspensioen, ou-
derschapsverlof, tijdskrediet, familiaal verlof ... 
Neem contact op via sjd@gezinsbond.be of 02-507.88.66.

Hernieuwing kortingskaarten NMBS voor de ouders

Eind  dit  jaar  (31/12/2020)  vervallen  de  kortingskaarten
NMBS  voor  ouders.  Indien  het  gaat  om  een  eerste
aanvraag,  kijk  dan  verder  in  dit  blad  hoe  je  die  eerste
aanvraag doet.  Gaat  het  enkel  om een hernieuwing van
zo’n ouderkaart, dan doe je als volgt:

• zorg dat je lidmaatschap 2021 in orde is
• neem  een  kopie  van  je  huidige  kaart.  Bewijs  van

gezinssamenstelling is niet nodig.
• zorg voor een gefrankeerde envelop, geadresseerd aan

jezelf, steek daar €6 in, samen met de kopie van je kaart.
• Contacteer Ellen De Winter (0479 87 11 93), en bezorg

haar  de  envelop:  Kwikstaartlaan  44  (tot  31/10:
Kerkhofstraat 23)
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Activiteiten
Door de geldende beperkingen zijn er wel wat minder acti-
viteiten, maar om de activiteiten vlot en veilig te laten ver-
lopen, zijn er deelnamevoorwaarden opgesteld. Deze vind
je hier terug. Een volledig overzicht vind je op sintjobintg-
oor.gezinsbond.be/activiteiten

5,6,8 nov Trollenvertellingen in De Schorre

Zeven trollen, elk op hun eigen plek, elk met
hun eigen geheim. Benieuwd naar het verhaal
van kleine trol Nora? Schrijf dan in voor één
van de magische vertellingen tijdens de herfst-
vakantie.  Na de vertelling ga je op pad met
een blad vol leuke opdrachtjes die je bij elke
trol kan uitvoeren.  Inschrijven doe je via onze
website sintjobintgoor.gezinsbond.be

nov, dec Griezeltellen

Samen met Gezinssport Vlaanderen biedt Ge-
zinsbond een leuke bubbelvriendelijke corona-
veilige activiteit!. Doe je mee aan de griezel-
telling? Een Haloween-activiteit  om alle  grie-
zels in ons dorp in kaart te brengen. Ga op pad
met onze Griezelkaart en tel hoeveel skeletten,
pompoenen,  heksen  en  spinnen  je  op  jouw
griezelwandeling tegenkomt. Een  griezelige
foto van je griezelzoektocht kan je een leuke
prijs opleveren:1 sportpakket t.w.v. 100€ !!! 

Deelnemen  kan  door  een  foto  op  te  sturen
naar gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be of
te  posten  op  sociale  media  #griezeltellen.
Griezelkaarten  worden  o.a.  verdeeld  via  de
scholen in Sint-Job of kun je hier downloaden

26 nov Webinar: Gezin en Opvoeden

Info: zie onze website
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Kinderoppasdienst

Ons digitaal platform maakt het je heel gemakkelijk om een
kinderoppas te reserveren. Weet dan dat er een heel stel
gemotiveerde babysitters klaar staat om je met een goed
gevoel voor een avondje uit te laten vertrekken! Een baby-
sit  regelen via de Gezinsbond is geruststellend, de oppas
zorgt graag voor je kinderen en zal dit ook goed doen. Er is
ook een prima verzekering afgesloten.

Op de website mijn.gezinsbond.be vind je een overzicht van
al je gegevens, je spaartegoed en kun je doorlinken naar
www.kinderoppasdienst.be.  Vanaf  hier  vraag  je  ook  je
kinderoppas  aan.  Je  bestelt  credits  via  de  kinderoppas-
applicatie.  Zo'n  credit  heb  je  elke  keer  nodig  voor  de
verzekering,  de  oppasprestatie  betaal  je  cash  aan  de
babysitter.

Tijdelijke regeling:

Voorlopig kunnen we voor de Kinderoppasdienst in Sint-Job
terecht  bij  de  coördinator  van  de  afdeling  Brecht.
Via de digitale toepassing kom je daar automatisch bij te-
recht. Heb je als lid van Sint-Job een vraag over de kinder-
oppasdienst, of wil je je aanbieden als kinderoppas, contac-
teer dan: Fientje Meeus, 0478/46.04.95 
of kinderoppasdienstbrecht@gmail.com

Heb je interesse of ben je ouder van een (potentiële)
kinderoppas? Overweeg het dan zeker om ons team
te versterken als kinderoppas-coördinator! 
Je fungeert dan als spil tussen de gezinnen die een babysit
zoeken en de babysitters zelf. Gezinsbond zorgt voor de op-
leiding en het wegwijs maken in de digitale toepassing. Je
hoeft  er  echt  geen cyber-expert  voor  te  zijn,  binnenkort
brengen we zelfs een app-je uit en kun je alles regelen van-
af je telefoon.
Heb je vragen? Contacteer een van onze  bestuursleden of
neem een kijkje op Kinderoppasdienst - veel gestelde vra-
gen.
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Jonge ouders

Bij iedere geboorte krijg je van ons een infopakket en een
geboorte-geschenkje. Nog niet ontvangen, ken je of ben je
een  kersverse  ouder?  Bel  of  mail  Anita  De  Winter
03/6360589 zodat we dit nog kunnen bezorgen.

Magazine "Bond"

In het maandblad “Bond” dat nationaal wordt uitgegeven
kan je ons aanbod in Sint-Job vinden in het middenkatern
onder streeknieuws.
Ken je mijn.gezinsbond.be?
Je persoonlijke gegevens en voorkeuren kan je raadplegen
en aanpassen op mijn.gezinsbond.be. Heb je nog geen ge-
bruikersprofiel? Hou dan je lidnummer bij de hand en regi-
streer je binnen enkele minuten.
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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
Cinematickets

Ellen De Winter
vanaf 1/11/2020:
Kwikstaartlaan 44
tot 31/10/2020:
Kerkhofstraat 23 

0479 871 193

Webmaster André Mylle
Bergsebaan 78

03 636 05 89

Kinderoppasdienst Fientje Meeus
Hanenpad 28, BRECHT

0478 46 04 95

Kookcursus 
voor mannen

Geert Claes
H. Van Bukentoplaan 9 

0479 998 269

Ontbijt
Soc.cult.werk

Betty Goossens
Hogebaan 13a

03 636 35 40

Spaarkaart Willy Van Gils
Bosschaertlaan 33

03 645 51 60

Website en email 
adressen

sintjobintgoor.gezinsbond.be

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

Bewaar hiervoor dit blad!!!
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Lidkaart=Spaarkaart=verdien je lidgeld terug

Met je lidkaart krijg je korting op aankopen bij ruim twee-
duizend winkels. Ook op (gezins)activiteiten in je buurt zo-
als wandeltochten, workshops en tweedehandsbeurzen. Zo-
dra je 5 euro of meer hebt gespaard, kan je dit spaartegoed
per schijf van 5 euro gebruiken om nieuwe aankopen te be-
talen of korting te krijgen (= afname). Je spaartegoed vind
je terug op het kassaticket en kan je raadplegen op mijn.-
gezinsbond.be.  Door gebruik te maken van je  spaar-
kaart verdien je gemakkelijk je lidgeld (en méér) te-
rug.

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  korting  geldt
niet  bij  aankoop  rechtstreeks  via  NMBS  of  De  Lijn.  
Deze kaarten kunnen besteld worden bij  Ellen De Winter
(0479 87 11 93)

Spaar en koop je Cinematickets bij Gezinsbond

Cinematickets kunnen nog steeds met een mooie korting
besteld worden:

 Metropolistickets kosten €11,30 (+€2 punten op je lid-
kaart)  zijn  meestal  voorradig  maar  kunnen ook online
besteld worden via de webshop of via gezinsbond.be en
dan doorklikken naar ledenvoordeel - kortingen - web-
shop.

 UGC Tickets €9,40 (+€2 punten op je lidkaart) moeten
op voorhand besteld worden. Levertijd = 1 week.

Bestellen kan bij: Ellen De Winter (0479 87 11 93).
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Kortingskaarten "Groot Gezin" NMBS

Gezinnen met 3 of meer kinderen (kinderen met een handi-
cap 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
 Kinderen jonger dan 12 reizen gratis (onder begeleiding)

op vertoon van de kortingskaart
 korting bij sommige lokale besturen en privé-initiatieven

die korting geven aan grote gezinnen en deze kortings-
kaart als bewijsstuk aanvaarden, en ook in heel wat bui-
tenlandse  musea  in  Spanje,  Frankrijk,  Italië…
Altijd spontaan uw kortingkaart tonen is de boodschap!

Hoe deze kortingkaart aanvragen of vernieuwen?

Kijk even naar de vervaldatum op je huidige kaart.  Kaar-
ten voor je kinderen vervallen op de leeftijd van 12
en 18 jaar. Tussen 18 en 25 zijn ze één jaar geldig.
Voor de aanvraag of vernieuwing 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).
 kinderen tussen 18 en 25: een attest van kinderbijslag.
 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!

(*)  éénoudergezinnen,  gehuwden  of  samenwonenden,
nieuw-samengestelde gezinnen, enz...
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Spaar en koop je Lijnkaarten bij Gezinsbond

Elk lid heeft recht op 10% korting (=1 rit gratis) op 10-rit-
tenkaarten van De Lijn, verrekend op je spaarkaart. Elek-
tronische lijnkaarten zijn meestal in beperkte mate in voor-
raad bij Ellen De Winter (0479 87 11 93). Grotere aantallen
bestel je liefst ruim op voorhand!

Bonnenboekjes

Heb je nog ongebruikte bonnen in je bezit? Opgelet, ze ver-
vallen eind dit jaar. Tal van handelszaken in onze regio ge-
ven een extra korting zelfs tot 10% op basis van de bon-
nen in dat boekje. Je moet je lidkaart wel aanbieden om de
korting op je kaart te laten zetten. In een straal van 10km
rond Sint-Job zijn er een 20-tal handelaars die korting ge-
ven op je lidkaart.

Tip: Zorg dat je altijd je lidkaart op zak hebt!

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