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Beste leden,

Wanneer  je  dit  Bondje in  je  (e)brievenbus  vond,  ben  je
wellicht bij de vele gezinnen die hun lidgeld al betaalden of
ben je een gezin met een nieuwe geboorte.
Bedankt  om  ons  zo  te  blijven  steunen.  Als  dank  zal  de
Gezinsbond  aan  de  betalende  leden  2020  een
tegemoetkoming storten van 5€ op je spaarkaart/lidkaart! Het
bonnenboekje wordt u dan binnenkort bezorgd. Geen bonnen
gekregen  na  1/1/2021?  Kom dan  even  langs  bij  Anita  De
Winter, 03 636 05 89.
We  kunnen  voorlopig  nog  geen  uitgebreide  jaarplanning
maken met activiteiten: Kunnen de kooklessen weer starten in
oktober  2021?  Kan  er  een  Fiesta  Familial  doorgaan  zoals
andere jaren bij Sint-Job zomert? Garageverkoop in de lente?
Zoveel is nog onzeker…maar zéker is dat er in 2021 een einde
komt aan deze pandemie!

Wat doet Gezinsbond nu nog voor mij tijdens Corona?

We zijn  ervan overtuigd  dat  ook in  deze woelige  tijden de
Gezinsbond veel voor je kan blijven betekenen. Wat dacht je
van: 
• Mede  onder  impuls  van  de  Gezinsbond  werd  het  c  orona  

ouderschapsverlof gerealiseerd én verlengd tot eind 2020. 
• Vaders krijgen nu 1  5   dagen vaderschapsverlof  .
• Dankzij jarenlang ijveren van de Gezinsbond heeft iedereen

nu recht op een volledig zwangerschapsverlof.
•  Ziekte of technische werkloosheid in het laatste trimester

van je zwangerschap wordt  niet meer afgetrokken van je
zwangerschapsrust.

• Tijdens  de  lockdown  in  maart  moest  je  als  ouder  niet
betalen  voor  de  dagen  dat  je  kindje  thuisbleef  van  de
opvang. In deze tweede lockdown is de aangepaste regeling
weer van kracht, mede op vraag van de Gezinsbond!
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Gezinsbond en Corona

We dachten allemaal dat we het virus tegen de winter wel stil-
aan klein zouden krijgen zodat we konden uitkijken naar – een
misschien  nog voorzichtig  –  maar zeker  deugddoend Kerst-
feest en/of Nieuwjaarsfeest. Iedereen had al wel wat plannen
klaar …maar…

Dat we er een lap op zouden geven als het terug kon, daar
waren we toch een groot beetje van overtuigd. Niets is minder
waar! Veel besmettingen, veel ziekenhuisopnames en jammer
genoeg ook veel mensen die het niet halen. Gezinnen maken
trieste  dagen en weken door,  soms wel  grote  drama’s.  We
proberen met zijn allen het hoofd boven water te houden en
gezond te blijven.

Ondertussen worden er ook mensen moedeloos, spreken een-
zamen  en  alleenstaanden  amper  nog  een  woord  omdat  er
geen bezoek of geen gesprekspartner in hun buurt is,  houden
televisies  en  computers  mensen  gezelschap  bij  gebrek  aan
échte sociale contacten. We worden geacht om zoveel moge-
lijk afstand te houden,  terecht, om besmettingen te voorko-
men. Eerlijk: vraag jij je ook niet af “hoe kan ik nu de ander-
halve meter afstand houden en toch die geliefden, die vrien-
den en die buren omarmen met mijn aandacht”? Hoe laten we
niemand los, houden we aandacht voor iedereen en hoe hou-
den we tegelijk onszelf recht? 

Daarom is verenigen nodig. Samen van ons laten horen. We
kunnen niet veel meer organiseren, maar we kunnen zoveel
meer nog wél. Prikkels uitdelen en geprikkeld worden moeten
we precies terug leren, maar dat lukt jou en mij! Zeker weten!

Gewoon  iedereen  toelachen  of  dag  zeggen  onderweg,  eens
aankloppen bij gezinnen waarvan je weet dat ze geen netwerk
hebben. Steek een kaartje of briefje in de bus tijdens het fiet-
sen of wandelen met gewoon “hallo, hoe ist” of “hoe gaat het
ermee”  erop!  Je  telefoonnummer  om hun  boodschappen  te
doen...
Wij zoeken verbinding met alle gezinnen in Sint-Job!

Gert Vanderheyden, Gewestelijk afgevaardigde
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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  coronarichtlijnen
strikt op te volgen. Meer info hierover vind je op:  www.info-
coronavirus.be. Je kan oppasvragen indienen via www.kinder-
oppasdienst.be.

Heb je nog oude 10-ritten magneetkaarten?
Ruil  nog  snel  je  vervoerbewijs  op  een
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.

#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 spaar-
handelaars  een  hart  onder  de  riem en  blijf  hen
steunen. Nu meer dan ooit. Jouw aankopen maken
het verschil en ... jij blijft je vertrouwde spaarkor-
ting 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.
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Sociaal-juridische dienst
Ben je lid? Bij de Sociaal-juridische dienst krijg je gratis advies
over  onder  meer  werkloosheidsuitkeringen,  belastingen,
overlevingspensioen,  ouderschapsverlof,  tijds-krediet,
familiaal verlof …Heb je raad nodig, neem dan 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 (nieuw adres!)

Gezinsbond wordt 100jaar!
De  Gezinsbond  werd  opgericht  na  de  1e
wereldoorlog als “de Bond van  groote gezinnen”,
het  werd  later  “de  Bond  van  grote  en  jonge
gezinnen” en nu is het “Gezinsbond”. Jullie weten
zelf zeer goed dat een gezin de dag van vandaag
er heel anders kan uitzien dan 100 jaren geleden. Maar: De
Gezinsbond bestaat 100 jaar!!!  Binnenkort  hoor je hier  nog
van!  Heb  je  zelf  of  je  oma,  opa,  ...  nog  oude  foto's  van
vroegere  activiteiten  van  Gezinsbod  van  bv.  de
vakantiespelen, mag je  dat doorgeven aan Anita De Winter,
zodat  we  de  mooiste  in  een  jubileum-album  kunnen
samenvoegen. Je krijgt de originelen terug. Door ons je foto te
bezorgen, bevestig je uw akkoord om de foto te gebruiken in
de media van de Gezinsbond.
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Activiteiten
Zie: sintjobintgoor.gezinsbond.be/activiteiten
Overzicht: Deelnamevoorwaarden:

17 januari
Verre van Weg: Aan de vooravond van Wereldlichtjes-
dag, dit jaar op 13 december, presenteert de Gezins-
bond samen met CC De Werft een concert met als rode
draad afscheid. Door corona waren de eerst geplande
voorstellingen geannuleerd en uitgesteld naar 2021. De
voorstelling op 17 jan gaat door in de Roma om 15u.
Info over ticketverkoop volgt later via onze website. Le-
den krijgen €2 korting.

• 8-14 augustus (!!inschrijven vòòr 10 januari 2021!!)
ASS techniekkamp: Van 8 t.e.m. 14
augustus  2021  organiseert  AFYA,  de
sportieve  jeugddienst  van  de
Gezinsbond,  twee  techniekkampen  in
Peer,  exclusief  voor  kinderen  en
jongeren  met  autisme.  Een  heerlijk
(ont)spannend  kamp  zonder  stress  i.s.m.  de  Liga
Autisme  Vlaanderen.  Voorinschrijven  kan  vanaf  21
december  2020  t.e.m.  10  januari  2021  via
www.afya.  b  e/asskamp  . Let wel: als er meer kandidaat-
deelnemers  dan  plaatsen  zijn,  volgt  er  een  loting.
Deelnameprijs ligt rond €300 (7-daags verblijf).

• 20-31 december
Wedstrijd  Kerstboomtekening:  Wie  maakt  er  een
leuke tekening met een mooi versierde kerstboom? Een
uitnodiging voor al onze kinderen in Sint-Job. De mooi-
ste,  origineelste,  creatiefste...  worden  gepubliceerd
vanaf 9 jan op de website. De prijzen voor de winnaars
zijn filmtickets voor 2021!
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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 babysit
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 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 terecht.
Heb  je  als  lid  van  Sint-Job  een  vraag  over  de
kinderoppasdienst,  of  wil  je  je  aanbieden  als  kinderoppas,
contacteer 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
opleiding 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 vanaf
je  telefoon.  Heb  je  vragen?  Contacteer  een  van  onze
bestuursleden of neem een kijkje op Kinderoppasdienst - veel
gestelde vragen.
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Jonge ouders

Bij iedere geboorte krijg je van ons een infopakket en een ge-
boorte-geschenkje. Nog niet ontvangen, ken je of ben je een
kersverse ouder? Bel of mail Anita De Winter 03/6360589 zo-
dat 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?

Van hieruit beheer jij  zélf je lidmaatschap bij  de
Gezinsbond:

• Raadpleeg  en  wijzig  je  persoonlijke  gege-
vens, bvb bij een verhuis of gezinsuitbreiding

• Check het saldo van je spaartegoed en bekijk de histo-
riek van je verrichtingen

• Lees de digitale publicaties van de Gezinsbond waarop je
geabonneerd bent zoals het magazine “Bond”

• Houd je gezinsgegevens up-to-date voor een vlot gebruik
van onze kinderoppasdienst

Heb je al een gebruikersprofiel? Log dan in met je gebruikers-
naam en wachtwoord.

Nog geen gebruikersprofiel? Klik op 'geen geb  ruikersprofiel  ?'.
In 5 stappen maak je er één aan. Hou dan je lidnummer bij de
hand en registreer 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
Kwikstaartlaan 44
(nieuw adres!)

0479 871 193

Webmaster André Mylle
Bergsebaan 78

03 636 05 89

Kinderoppasdienst Fientje Meeus
Hanenpad 28, BRECHT

0478 46 04 95

Ere-Voorzitter Karl Claes

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 be-
trokkene, 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 tweedui-
zend  winkels.  Ook  op  (gezins)activiteiten  in  je  buurt  zoals
wandeltochten,  workshops  en  tweedehandsbeurzen.  Nieuw:
Zodra je €5 (was vroeger €10) of meer hebt gespaard, kan je
dit spaartegoed per schijf van €5 gebruiken om nieuwe aanko-
pen te betalen of korting te krijgen (= afname). Je spaarte-
goed 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) terug.

Spaar en koop je NMBS-kaarten bij Gezinsbond

Elk lid heeft recht op 5% korting op Go-Pass, Railpass en Key-
card, 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 be-
steld worden:
 Metropolistickets kosten €11,55 (+€2 punten op

je lidkaart) zijn meestal voorradig maar kunnen
ook online besteld worden via de webshop of via
gezinsbond.be en dan doorklikken naar leden-
voordeel - kortingen – webshop.

 UGC Tickets  kunnen door  de  huidige  corona-maatregelen
niet besteld worden. Nadien kosten ze €9,40 (+€2 punten
op je lidkaart) en moeten op voorhand besteld worden. Le-
vertijd = 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  beper-
king 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 kortingskaart als
bewijsstuk  aanvaarden,  en  ook  in  heel  wat  buitenlandse
musea in Spanje, Frankrijk, Italië…Altijd spontaan uw kor-
tingkaart tonen is de boodschap!

Hoe deze kortingkaart aanvragen of vernieuwen?

Kijk even naar de vervaldatum op je huidige kaart.  Kaarten
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 trouw-
boekje, 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-ritten-
kaarten van De Lijn, verrekend op je spaarkaart. Elektronische
lijnkaarten zijn meestal in beperkte mate in voorraad 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 verval-
len eind dit jaar. Tal van handelszaken in onze regio geven
een extra korting zelfs tot 10% op basis van de bonnen 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 geven 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 lid-
kaart:
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