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Jaarprogramma 2018: 

 

Ma 8 januari: Start inschrijvingen tweedehandsbeurs (vanf 9 uur) 

Krokusvakantie :  Activiteit in kader van 'Het verhaal van Fatima' 

Do 22 februari: Voordracht 'online shoppen'  

Za 24 februari: Bakken voor kinderen (bakkerij Soete) 

Za 10 maart: Tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen  

Di 20 maart: Koken in 30 minuten  

Zo 25 mrt : Paasactiviteit i.s.m. vriendenkring Fatima Di  maart: Op de koffie met Herken-wijsjes   Wo  mei: Voordracht tijdskrediet en zorgverlof  Di  mei:  Waardig levenseinde  door netwerk palliatieve zorg  
Di 29 mei Kookdemonstratie 'vaderdagbrunch'  

Zo 3 juni: Fietszoektocht i.s.m. afdeling Bissegem, Kuurne, Lendelede 

September: Daguitstap GOSA gewest Kortrijk 

Za 29 september: Tweedehandsbeurs baby- en kinderartikelen  

Ma 1 okt: Handwerken in thema 'kerst'  

Do 4 oktober: Herfstfeest GOSA gewest 

Di 9 oktober: Warenvergelijking 'vis'  

Za 13 oktober: Workshop haarcreaties  

Ma 15 okt: Handwerken in thema 'kerst' 

Di 16 oktober : Film GOSA  

Do 8 november: Kookworkshop 'wereldkeuken'   

Zo 11 november: Gezelschapsspellennamiddag  

November: De Sint aan huis 

Di 4 december: Open bestuursvergadering afdeling Heule  

Di 11 december: Kookdemonstratie 'Kerstmenu'  

Vr 14 december: Verhaaltjes om van te smullen   

We zoeken nog een geschikte datum voor: 

Bedrijfsbezoek 

Zingen met peuters, kleuters, baby's 
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Informatiefolder   

Gezinsbond  Heule December    

Kort en Bondig 

Inhoud van deze folder: 

Lidmaatschap 2018 

Je lidkaart waarmee je spaart 

Kortingskaarten, spoor-, gsm-, lijnkaarten en cinematickets 

Kinderoppasdienst 

Infofolders en nieuwsbrieven 

Jaarprogramma 2018 

 

Wat betekent het lidmaatschap van de 

Gezinsbond voor een doorsnee Heuls 

gezin?  Ontdek het in deze folder! 
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Lidgeld en bonnenboekje 2018 

 

Bij deze infofolder bezorgen wij je graag je bonnenboekje voor 2018.  Wie 

het lidgeld voor 2018 al overschreef, krijgt de nieuwe lidkaarten (2 per 

gezin) toegestuurd met de post.  

Heb je je lidmaatschap nog niet vernieuwd?  

Wacht dan zeker niet te lang.  Vanaf half januari 2018 wordt je lidkaart 

2017 ongeldig en kan je die niet meer gebruiken om korting te sparen.  

Gebruik voor de betaling van je lidgeld bij voorkeur het overschrijvingsfomulier vanuit Brussel. Ben je dit kwijt, stort dan €  op 
rekening BE55 4350 3052 2344 van vzw Gezinsbond, Troonstraat 125 te 

1050 Brussel met vermelding van je lidnummer.   

Heb je een probleem met je lidmaatschap?  Neem dan gerust contact op met 

de secretaris van onze afdeling. 

     

    Secretaris afdeling Heule: Miriam Deschuytter   

     miriam.deschuytter@skynet.be of  056/35 62 91  
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Infofolder afdeling Heule 

 Eind januari en eind augustus  verdelen wij een volgende Kort en bondig  folder in onze afdeling.   Het meest recente nieuws vind je op de regionale pagina s van de Bond, 
onze facebookpagina en onze website.  

We verspreiden ook om de twee à drie maanden een Heulse nieuwsbrief.  

Wie deze nog niet ontvangt, kan zich hiervoor inschrijven via onze website. 

 

    

 

 

 

    

   Voorzitter & webmaster:  Dieter Roobrouck,  

    dieter.roobrouck@gmail.com of 0496/08 95 08 

 

www.gezinsbond-heule.be  

Facebook Gezinsbond Heule  

Ons gezin verkoopt op de tweedehandsbeurs de 

kledij  en het speelgoed waar hun kinderen 

uitgegroeid zijn.  Als Heuls lid hebben ze 

voorrang bij de inschrijving.  
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Kinderoppasdienst 

 

Heb je af en toe een kinderoppas nodig? 

Via MIJN GEZINSBOND op de website  www.gezinsbond.be kan je oppas 

aanvragen.  s avonds, in het weekend of tijdens de vakantieperiodes  De 
verzekering van je kinderen en hun oppasser gebeurt via digitale credits die 

je online aankoopt.  

De eerste keer dat je aanmeldt maak je een profiel op voor je gezin. Neem bij 

je eerste aanvraag ook liefst contact op  via kod@gezinsbond-heule.be of 

0491/91 34 02 . Eén van de coördinatoren komt dan bij je thuis langs voor 

een persoonlijk gesprek en wat meer uitleg.  

Tarieven : 

 Digitale credits voor  prestaties: € ,   
  Uurtarief oppas: €  per uur 

 Overnachting  vanaf  u tot  u  : €    Minimumprestatie  minder dan  uur  : €   
    Kinderoppascoördinatoren:  

    Trees Timperman i.s.m. Anne Coulier,  

     kod@gezinsbond-heule.be  of  0491/91 34 02  

 

Wanneer de ouders er eens alleen op uit willen, 

doen ze graag beroep op de kinderoppasdienst 

van de Gezinsbond.   
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Je lidkaart waarmee je spaart 
 

Met je lidkaart 2018 krijg je bij tal van handelaars korting in 

je online portemonnee. Een afname van je gespaarde saldo kan vanaf €  bij één van de aangesloten handelaars .   
Je kan je spaarsaldo steeds raadplegen via MIJN GEZINSBOND   op 

www.gezinsbond.be   

Deze Heulse handelaars  geven alvast korting : 

 

 

 

Andere grote spaarpartners zijn ondermeer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we graag naar 

www.gezinsbond.be/ledenvoordelen/spaarpartners 

mailto:kod@gezinsbond-heule.be
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€  Dienstencheques daoust € ,  Brantano Kuurne €  Vouchers Kinepolis €  Schoenen Torfs Ring Shopping € ,  Colmar Kortrijk €  Korting familievoorstelling € ,  Standaard boekhandel € ,   Optiek Plus € ,  DI Kortrijk € ,  Leonidas Kortrijk €  Vouchers Kinepolis 

Ons voorbeeldgezin bestaat uit vader, moeder, 

een dochter van 9 en een zoon van 7 jaar .   

Zij hebben 4 uur per week poetshulp van daoust en krijgen daarop € , /uur korting in hun 
online portemonnee. 

Ook bij lokale handelaars verzamelen ze korting. Zo sparen  ze in één jaar tijd maar liefst € . 
ONLINE PORTEMONNEE VAN ONS GEZIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar bovenop krijgen ze bij energieleverancier ENI jaarlijks een korting van €  op hun gasfactuur en €  op hun electriciteitsfactuur. En ook nog eens €  per jaar bij Telenet.  
Ze winnen hun lidgeld dus meermaals terug! 
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Kortingskaarten,   

spoor-, gsm- en  lijnkaarten, 

cinematickets Kinepolis 

Gezinnen met  drie of meer kinderen kunnen kortingskaarten voor het 

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

reizen met trein en bus. Ook gezinnen met twee kinderen, waarvan één kind 

een handicap van meer dan 66% heeft, hebben recht op reductiekaarten. 

Alle leden kunnen in de afdeling korting bekomen bij aankoop van 

onderstaande spoor- en gsm-kaarten .  Deze kaarten moeten wel 

aangekocht worden bij de verantwoordelijke van de gezinsbond, niet in het 

station. 

Spoorkaarten: GO PASS , RAILPASS , Keycard (enkel op aanvraag) 

   => 5% korting in je online portemonnee  

Lijnkaarten: 10-ritten kaart voor De Lijn  €  

   => 10% korting in je online portemonnee 

GSM-kaarten proximus, orange, base:  kaart van €   

   => 4% korting in je online portemonnee  

Tickets Kinepolis: Tickets zijn ongeveer een half jaar geldig. De tickets 

kunnen ook online gekocht worden op www.gezinsbond.be  

  => €  per ticket  korting in je online portemonnee  
Heulse leden kunnen hiervoor terecht bij de verantwoordelijke :  

     Hugo Deleu , Lenteleven 55 ,  

      hugo.deleu@gmail.com of  056/35 32 42  

Ons gezin gaat een paar keer per jaar naar  

Kinepolis en koopt de cinematickets hiervoor  

via de website van de Gezinsbond .   
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