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Gezinsbond  Heule  

infofolder  2021 

Kort en Bondig 

Lidmaatschap, ledenvoordelen, activiteiten... 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gezinsbond bestaat 100 jaar. En dat wordt gevierd!  

Doe mee aan de wedstrijd op  

100jaargezinsbond.be/wedstrijd  

en maak kans op één van de maar liefst 100 prijzen.  

Duimen maar!  

https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/brievenaanjongeouders/Paginas/default.aspx
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Jaarprogramma 2021 : 

 

Gewoonlijk vind je in deze brochure ons 

jaarprogramma voor het nieuwe werkjaar.   Dit jaar is het echter moeilijk om maanden vooruit te plannen … Het ziet er 
naar uit dat 2021 speciaal wordt net zoals 2020 dat was.  

We reserveerden de Vonke, nog voor we het woord corona leerden kennen, 

voor een tweedehandsbeurs op zaterdag 13 februari ‘21. We houden die 
voorlopig op de planning. Kandidaat verkopers kunnen vanaf half december 

inschrijven op een wachtlijst en half januari beslissen we of de beurs effectief 

kan doorgaan (meer info verder in deze folder) .  

Tussen half februari en eind maart voorzien we een nieuwe wandelzoektocht 

waaraan je kan deelnemen met je eigen bubbel . Je vindt de wegbeschrijving en foto’s vanaf half februari op onze website of je kan ze opvragen bij Miriam 
(miriam.deschuytter@gmail.com of 56/35 62 91) 

We komen begin 2021 terug samen met onze bestuursleden om verder te 

breien aan ons jaarprogramma  en houden je op de hoogte via onze volgende ‘Kort en Bondig’ (begin maart) , de Bond, facebook en onze website.  

LEGO®, DUPLO® -bouwnamiddag 7 maart ‘20 

–











december ‘20)

http://www.gezinsbond-heule.be/
mailto:dieter.roobrouck@gmail.com
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Je lidkaart waarmee je spaart 
 

Met je lidkaart krijg je korting bij tal van 

partners. Een afname van je gespaarde saldo kan vanaf €5 bij één van de 
aangesloten handelaars .   

 

In je bonnenboek 2021 vind je lokale gezinsvriendelijke handelaars in de regio 

Kortrijk, Waregem en Roeselare. 

Je kan je spaarsaldo raadplegen via ’Mijn Gezinsbond’  op 

www.gezinsbond.be . 

Voor een uitgebreid overzicht van alle partners waar je korting krijgt, 

verwijzen we graag naar www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 

 

Lidmaatschap 2021  

Bij deze infofolder bezorgen wij je een bonnenboek voor 2021.  De nieuwe 

lidkaarten worden toegestuurd met de post.  

Heb je het overschrijvingsfomulier om je lidgeld te vernieuwen gemist?  Lid blijven kan door €42 te storten op rekening BE55 4350 3052 2344 van 
vzw Gezinsbond met vermelding van je lidnummer.   Wie lid was in 2020 en zijn lidgeld voor 2021 vernieuwt ontvangt €5 korting 
op de gezinsspaarkaart! 

Secretaris afdeling Heule:  Miriam Deschuytter   

 miriam.deschuytter@gmail.com of  056/35 62 91  
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Kinderoppasdienst 

Heb je af en toe een kinderoppas nodig? 

Als lid kan je via ‘Mijn Gezinsbond’ een profiel aanmaken.  Als dit volledig is, 

kan je online credits aankopen (hierdoor ben je verzekerd voor je kinderen en 

oppas) en onmiddellijk een babysit aanvragen via 'kinderoppas'. Wie nieuw 

inschrijft, wordt door de coördinator gecontacteerd voor een 

kennismakingsgesprek .   

TARIEVEN  

 Digitale credits voor 5 prestaties: €10  
 Uurtarief oppas: €5 per uur 

 Overnachting ( vanaf 22 u tot 8 u ) : €25   

 Minimumprestatie ( minder dan 2 uur) : €10  
 

 

Ben je 15 en wil je graag oppasser worden?   

Je kan je registreren als oppas via www.kinderoppasdienst.be  .  

De coördinator nodigt je dan uit voor een kennismakingsgesprek  en verdere 

afspraken.   

De coördinatoren organiseren regelmatig vormingsdagen om jou te 

ondersteunen in je taak als babysitter.  

 

Kinderoppascoördinator:  

Trees Timperman ,  

 kod@gezinsbond-heule.be   

of  0491/91 34 02  

 

 

 Tickets KINEPOLIS: €2 korting 







Facebook ‘Gezinsbond Heule’

http://www.kinderoppasdienst.be


‘Mijn Gezinsbond’ 

 Digitale credits voor 5 prestaties: €10 
 Uurtarief oppas: €5 per uur
 Overnachting ( vanaf 22 u tot 8 u ) : €25 
 Minimumprestatie ( minder dan 2 uur) : €10 





 5 

 

 

 

 

 

Kortingskaarten, LIJN- en spoorkaarten, tickets Kinepolis 
 

Gezinnen met  drie of meer kinderen kunnen kortingskaarten voor het 

openbaar vervoer aanvragen.  Daarmee kan je het hele jaar voordelig reizen 

met trein en bus.   

 

Alle leden kunnen in de afdeling korting bekomen bij aankoop van: 

 GO PASS , RAILPASS , Keycard : 5% korting  

 10-rittenkaart DE LIJN: 10% korting  

 Tickets KINEPOLIS: €2 korting  
Heulse leden kunnen hiervoor terecht bij de verantwoordelijke Hugo Deleu , 

Lenteleven 55 , 

  hugo.deleu@gmail.com  

of  056/35 32 42  

 

Heb je nog Kinepolis tickets in huis met 

vervaldatum  tussen 26/10/20 en 30/1/21?   

Deze blijven automatisch geldig t.e.m. 31/1/21.  

 

 

Info  & contact afdeling Heule 

 

 

 

 

 

Voorzitter & webmaster:   

Dieter Roobrouck,  

    dieter.roobrouck@gmail.com  

of 0496/08 95 08 

www.gezinsbond-heule.be  

Facebook ‘Gezinsbond Heule’ 

http://www.kinderoppasdienst.be
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Gezinspolitieke actie 

Met jouw steun verdedigt de Gezinsbond de belangen van 

Vlaamse gezinnen in dossiers als kinderbijslag of 

ouderschapsverlof.  De Gezinsbond werkt voorstellen uit 

over thema's die gezinnen nauw aan het hart liggen: 

combinatie gezin en werk, onderwijs, milieu en 

gezondheid, zorg, pensioenen en zoveel meer.  

Ben je 55+ , tiener of gezin met jonge kinderen?  Op 

www.goedgezind.be vind je dossiers over tal van nuttige 

en actuele onderwerpen.   

 

Sociaal-juridisch advies 

Leden kunnen bij de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond terecht met 

vragen over kinderbijslag, studietoelagen, huurwetgeving, ouderschapsverlof, 

afkopen van studiejaren ...  

Voor persoonlijk advies kan je steeds mailen naar de dienst sociaal-juridisch 

advies : 'sjd@gezinsbond.be' 

 

saldo kan vanaf €5 bij één van de 

’Mijn Gezinsbond’  

Lid blijven kan door €42 te storten op rekening BE55 4350 3052 2344 van 
Wie lid was in 2020 en zijn lidgeld voor 2021 vernieuwt ontvangt €5 korting 

 



Dit jaar is het echter moeilijk om maanden vooruit te plannen … Het ziet er 
op zaterdag 13 februari ‘21. We houden die 

foto’s vanaf half februari op onze website of je kan ze opvragen bij Miriam 
‘Kort en Bondig’ (begin maart) , de Bond, facebook en onze website

bouwnamiddag 7 maart ‘20
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TWEEDEHANDSBEURS  

baby– en kinderartikelen 

Zaterdag 13 februari '21  

OC De Vonke 

Onze eerstvolgende tweedehandsbeurs staat gepland op zaterdag 13 februari 

2021.  We willen graag een poging doen om een aangepaste beurs te 

organiseren  

 met de nodige hygiënemaatregelen 

 een beperkt aantal standplaatsen voldoende ver van elkaar 

 een gecontroleerd aantal bezoekers  in verschillende tijdsloten 

 éénrichtingsverkeer in de zaal  

 zonder grote artikelen op het podium of infostand in de inkom 

 

Wil jij graag een standplaats om te verkopen op deze beurs?   

Schrijf je dan in op de wachtlijst via www.gezinsbond-heule.be (vanaf 14 december ‘20) Bij problemen of indien je niet over internet beschikt, kan je 

contact opnemen met  Dieter , 0496/08 95 08 of dieter.roobrouck@gmail.com 

Of de beurs ook echt zal mogen plaatsvinden, weten we op dit moment niet. 

We komen half januari samen met onze werkgroep en beslissen op basis van 

de dan geldende corona-maatregelen. 

Na half januari ontvangt elke ingeschreven kandidaat-verkoper een mail met 

verdere info. Daarna kan je je inschrijving ofwel annuleren ofwel definitief 

bevestigen door het standgeld te betalen.   

 

http://www.gezinsbond-heule.be/
mailto:dieter.roobrouck@gmail.com
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Brieven aan jonge ouders & geboortegeschenkje  

Ben je (opnieuw) trotse mama of papa geworden? Dan heb je recht op ‘Brieven aan Jonge Ouders’ en een geboortegeschenkje van de 
Gezinsbond. De magazines groeien mee met je kindje en staan bomvol 

tips, weetjes en leuke verhalen.  Ontvang je ‘Brieven aan Jonge Ouders’ nog niet? Geef je gegevens door via www.gezinsbond.be onder ‘Ik wil een geboorte melden ‘ of via de 
secretaris van afdeling Heule Miriam, miriam.deschuytter@gmail.com of 

056/35 62 91.   

Gratis kennismakingslidmaatschap 

Bij de geboorte van een eerste kindje heb je bovendien recht op een gratis 

kennismakingslidmaatschap. Als je een geboorte doorgeeft, wordt 

automatisch gecontroleerd of je hiervoor in aanmerking komt. 

https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/brievenaanjongeouders/Paginas/default.aspx
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