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Beste leden, 

Vorig jaar wisten we bij het begin van het jaar dat het jaar er door corona 
waarschijnlijk anders zou uit zien.  Hoe anders was nog een vraagteken.  
We hadden toch gehoopt enkele dingen te kunnen laten doorgaan maar dit
is jammer genoeg niet gelukt.  Ons coronaproof draaiboek voor de 
tweedehandsbeurs lag klaar,  maar zelfs dat hebben we niet kunnen 
uitproberen.
Dit jaar hebben we door de vaccinatiegraad goede hoop dat onze planning 
zal kunnen doorgaan, maar we hebben geleerd om voorzichtig te zijn…
Onze klassiekers, de tweedehandsbeurs voor kindermateriaal en de 
garageverkoop staan weer gepland, verder in de brochure meer uitleg.
Dr. Cammu heeft ook voor 2022 weer toegezegd, we verwachten hem in 
april in Vorselaar.
Vorig jaar hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers voor onze 
bejaardengezelschapsdienst. Ken je iemand die dit zou willen doen of ben 
je zelf geïnteresseerd, neem dan contact met Monique Mannaerts 
(gegevens in deze brochure)
Hetzelfde blijft gelden voor mensen die interesse hebben om onze 
bestuursploeg te versterken, neem gerust vrijblijvend contact met iemand 
van de bestuursleden voor meer info.

Vele groeten

Namens het bestuur

Hilde Vanneste

Ledenbijdrage 2022 = € 42
Gezinnen, die in de eerste helft van 2021 gratis

aangesloten werden, of voor 2021 hun bijdrage betaalden,
zullen begin oktober per brief vanuit het centrum in

Brussel de vraag krijgen om reeds hun bijdrage voor 2022
te betalen. Om alles administratief vlot te laten verlopen,
willen we jullie vragen om deze betaling niet te lang uit te

stellen.

Dankjewel !



BESTUURSSAMENSTELLING
GEZINSBOND

afdeling Vorselaar

voorzitter Hilde Vanneste
    + kortingskaarten        Beeldekensstraat 55

014.506035
hilde.vanneste1@telenet.be 

secretariaat Wim - Annemie Vekemans - Geerts
    + gezinsspaarkaart Kempenlaan 4
  014.501779

gezinsbond.vorselaar@telenet.be
onthaal nieuwe leden Caroline Vanlimbergen
     Fazantenlaan 56

   014.506865
caroline.vanlimbergen@gmail.com

bejaardengezelschapsdienst       Monique Mannaerts     
  Hofeinde 27 - Grobbendonk

  014.515329
kinderoppasdienst Evelien VAN DE VEL 
  0495.130541

evelien_vandevel@hotmail.be
verkooppunt trein-, bus- en Pieter Greeve (Duurzame Wijnen) 
   bioscooptickets met korting Kerkstraat 14 b

0479.606069 

andere medewerkers Sis en Leen Goormans-Geudens
Kievitlaan 9  -  014.514107 
Luc Nelis
Kempenlaan 132 – 014.514036
Liesbeth Maes
Molenhei 17
Kim De Vos
Della Faillelaan 5



Voor gezinnen met een baby
(op komst)

BRIEVEN AAN JONGE OUDERS
Elk gezin waar een kindje geboren wordt, krijgt 2 jaar gratis "Brieven aan 
jonge ouders", een tijdschrift waarin de ontwikkeling van baby en peuter 
beschreven wordt, met tal van nuttige tips. Meestal worden de 
gezinsgegevens na de geboorte van de baby rechtstreeks aan de 
Gezinsbond in Brussel doorgegeven. Als  dit niet zou gebeurd zijn, kan je 
de geboorte melden aan het secretariaat tel.014 501779 of via mail.

GEBOORTEPREMIE
Bij de geboorte van het derde, vierde en volgende kind in een gezin, biedt 
de Gezinsbond een geboortepremie van 40 euro aan. Laat het dus weten 
op het secretariaat als je er aanspraak op kan maken (enkel indien je 
voorheen al zes maanden lid van de bond was).

GRATIS LIDMAATSCHAP - geschenkje
Gezinnen die een kindje verwelkomden in 2020 of 2021 en via het 
centrum reeds gratis werden aangesloten, en die nog geen 
geboortegeschenk hebben ontvangen, geven een seintje aan de 
onthaalverantwoordelijke. Dit kan best via mail  
caroline.vanlimbergen@gmail.com.
Wij bezorgen dan een geschenkje samen met infobrochure over de 
Gezinsbond en het bonnenboekje van 2022.

Kent u een gezin in uw buurt of vriendenkring waar een kindje geboren is?
Laat dit dan zeker weten aan de onthaalverantwoordelijke.

Kinderoppasdienst

mailto:caroline.vanlimbergen@gmail.com


Voor de gezinnen :  MAAK JE BABYSITAFSPRAKEN DIGITAAL !

Goed nieuws voor alle leden:  Onze afdeling is gestart met een nieuwe 
webtoepassing voor de kinderoppasdienst. Vanaf nu zullen jouw babysit-
afspraken bij de Gezinsbond digitaal verlopen. 

 Wil je een babysitter aanvragen? Schrijf je dan eerst in via 
https://mijn.gezinsbond.be. 

 Controleer jouw gegevens en vul deze indien nodig aan. Let erop 
dat zowel je e-mailadres, tel. of gsm-nummer, als de naam en 
geboortedatum van je kind(eren) zeker juist zijn!

 Vanaf nu kan je naar de vernieuwde kinderoppas-toepassing gaan.

Zodra je credits hebt aangekocht voor de verzekering, kan je 
oppasaanvragen plaatsen. De webtoepassing stuurt mailtjes naar een 
selectie babysitters met de vraag of ze op het gewenste moment kunnen 
komen babysitten. Eens we een babysitter hebben gevonden, krijg jij een 
bevestiging.

Meer info bekom je via Evelien VAN DE VEL kinderoppascoördinator  
0495.130541
evelien_vandevel@hotmail.be 

Voor de oppassers : zo snel mogelijk registreren !

● via www.kinderoppasdienst.be maak je jouw profiel aan

 Vul jouw persoonlijke gegevens zo correct mogelijk in.

 Vul aan of je vervoer nodig hebt, of je wil babysitten op een 

baby, een kindje met extra zorgen of bij een kwetsbaar gezin.

 Registreer bij voorkeur in je eigen gemeente (anders is de 

verplaatsing misschien te ver).

 Je kan je inschrijven in verschillende oppasdiensten die reeds 

digitaal werken (als je op kot zit of op 2 adressen woont).

http://www.kinderoppasdienst.be/


 Vul je kalender van beschikbaarheid aan, zodat je meer kans 

hebt  om oppasaanvragen te krijgen. 

 Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de 

verzekeringsbriefjes. Dit wordt automatisch geregeld via de 

gezinnen. Als de afspraak loopt via de webtoepassing ben je 

verzekerd! 

 ● als een gezin een aanvraag doet naar jou, krijg je per mail de vraag of je 
kan babysitten!   Wie hier als eerste bevestigt dat hij/zij kan, wordt de 
babysitter van dienst… Let op:  de oppasafspraak is pas voor jou indien je 
een bevestigingsmail ontvangen hebt! Ben je niet zeker, kijk dan even via 
de toepassing of de afspraak in je overzicht staat.
Let op: via alle openstaande vragen kan je ook extra oppasaanvragen 
aanvaarden die niet persoonlijk aan jou gericht waren.

Meer info kan je vinden via de FAQ en het instructiefilmpje op de website 
of bij Evelien VAN DE VEL 

kinderoppascoördinator  
0495.130541
evelien_vandevel@hotmail.be

Bejaardengezelschapsdienst
1.Aanvragen van bejaardengezelschap
Oppas nodig?  Bel dan minstens 2 dagen op voorhand naar
      Monique MANNAERTS
      Hofeinde 27                                       
      2280 Grobbendonk 
      tel. 014 / 515329
Opbellen om voor de volgende dag nog een oppas te vinden, kan je beter 
vermijden, want dit  is nog moeilijk te organiseren.  Tijdens het weekend 
is de dienst gesloten.



Gebruikers kopen vooraf bij Monique een verzekeringsboekje met 5 
prestatiebriefjes voor 10 euro (leden).  Wie niet in het bezit is van zulk 
boekje, kan geen oppas krijgen.  Bij aankoop van een nieuw boekje breng 
je het gebruikte exemplaar mee.  Na een prestatie vul je het 
prestatiebriefje volledig in, 1 exemplaar is voor de oppas, het andere mag 
je zelf bijhouden. Als een aangevraagde prestatie onverwacht niet moet 
doorgaan, bel je zo snel mogelijk naar Monique en zij geeft het 
telefoonnummer door, waarop je de oppas kan verwittigen. Zij heeft ook 
het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de 
voorschriften van de Gezinsbond houden.

2.Tarieven gezelschapsdienst  (sinds 01-01-2021)
Uurtarief    € 4   (steeds volledig uur)
Overnachting (22u-8u) en ontbijt             € 20 
Minimumprestatie (indien korter dan 2u): € 8 

Verplichte aankoop prestatiebriefjes (verzekering) : € 10 (=  € 2 per 
prestatie)
Bij elke laattijdige annulering betaalt u een minimumprestatie.

3.De oppas
Ben je over een oppas niet tevreden, klikt het niet zo goed, of zijn er 
andere problemen, laat dit dan zo snel mogelijk aan Monique weten, 
zodat zij hiermee rekening kan houden.

4.De verzekering
De Gezinsbond heeft een verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid 
afgesloten voor lichamelijke en materiële schade, voortvloeiend uit daden,
fouten of nalatigheden verricht door de oppas tijdens zijn prestatie.  Ook 
de schade, geleden door de oppas zelf, tijdens de prestatie of onderweg, is
verzekerd. Elk specifiek geval wordt onderzocht en beoordeeld.  Verwittig 
bij een ongeval onmiddellijk Monique, die de zaak verder afhandelt.
Opgelet: je kan enkel aanspraak maken op de tussenkomst van de 
verzekering, als Monique tevoren op de hoogte is van de prestatie. 



Activiteitenkalender
Gezinsbond Vorselaar

2021-2022

Gezinsdag in het Pakawi Park zondag 10 oktober
Ter gelegenheid van 100 jaar Gezinsbond kan je in het Pakawi Park op 
10 oktober 2021 voordelig

terecht. Op vertoon van hun
lidkaart genieten onze leden
het eenvormig tarief van
€15,00 per persoon vanaf 3
jaar. 
Wij voorzien randanimatie in
het park om kinderen en
volwassenen extra te
verwennen.
Niet alleen in het dierenpark en de buitenspeeltuin maar ook in de 
binnenspeeltuin valt er in oktober veel leuks te beleven. Voor een 
wandeling in de tropenhal en de reptielengang moet het buiten geen 30° 
warm zijn. In het restaurant en de gelagzaal is er ruimte genoeg voor eten 
en drinken. De take away kan natuurlijk ook buiten opgegeten worden.
Kortom, genoeg amusement in het Pakawi Park.
Voorinschrijving niet noodzakelijk maar wel aan te raden: neem contact 
op met Pakawi Park +32 14 30 98 82 of via www.pakawipark.be .
Hou rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen in het 
park. 

Tweedehandsbeurs zondag 31 oktober ‘21 
(evenementenzaal De Dreef)

http://www.pakawipark.be/


Speelgoed of baby- en kinderspullen, die je niet meer gebruikt, kan je zelf 
komen verkopen van 14 tot 16 uur, rekening houdend met de nog 
geldende corona-maatregelen.  Vanaf 13.30 u kan je alles klaarzetten.  
Voor kopers en andere geïnteresseerden voorzien wij een 
gelegenheidscafé  aan democratische prijzen.
Tevoren inschrijven en betalen (voor 29 okt) is wel vereist (bij Monique 
Mannaerts, tel. 014/515329) of gezinsbond.vorselaar@telenet.be . Leden 
van de bond betalen  € 4 (niet-leden € 6). 

"Wat moet ik nu geloven, dokter?” woe.20 april ‘22
We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, 
maar verliezen de weg in de stroom van nieuwe, soms tegenstrijdige 
onderzoeken over voeding en beweging.  Wat moeten we nu geloven? 
Wat is echt gezond? Dokter Hendrik Cammu gaat in zijn uiteenzetting op 
zoek naar de beste versie van de waarheid over voeding en bewegen.
Op een wetenschappelijk onderbouwde maar toegankelijke manier legt hij
uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze 
levensverwachting.  De “waarheid” over voeding, beweging en gezondheid
is heel genuanceerd en vaak een kwestie van gezond verstand. 
Deze avond organiseren we in samenwerking met het Davidsfonds in de 
Sprankel, Nieuwstraat om 20u.  Graag vooraf inschrijven 
gezinsbond.vorselaar@telenet.be . Leden betalen ter plaatse € 5.  Niet-
leden kunnen deelnemen aan € 7. 

Garageverkoop zondag 1 mei ‘22 
Hieraan kan je deelnemen, als je bruikbare spullen wil verkopen op je 
eigen grondgebied van 9 tot 16u.  Meer info en inschrijven voor 22 april bij
Monique Mannaerts tel. 014 / 51 53 29 of 
gezinsbond.vorselaar@telenet.be 

KORTINGSKAARTEN
Openbaar vervoer 2022

mailto:gezinsbond.vorselaar@telenet.be
mailto:gezinsbond.vorselaar@telenet.be
mailto:gezinsbond.vorselaar@telenet.be


Wie moet dit jaar zeker nieuwe kaarten aanvragen?

- Ouderkaarten zijn telkens 5 jaar geldig, deze zijn vervallen op 12/2020, dus
wie ze vorig jaar nog niet vernieuwde kan dit nu nog doen, de nieuwe 
kaarten zijn geldig tot 12/2025.  Elke ouder die 3 kinderen heeft (of had), 
heeft recht op een ouderkaart, ook als de kinderen zelf géén recht meer 
hebben op een kortingskaart.

- Kinderen geboren na 2008 die nog geen kortingkaart hebben (deze kaart is
dan geldig tot 31/12 van het jaar dat ze 12j worden)

- Kinderen geboren in 2009 (zij werden 12j in 2021), hun kaart vervalt op 
31/12/2021, zij krijgen een nieuwe kaart die geldig is tot het jaar dat ze 18j
worden (31/12/2027)

- Jongeren geboren in 2003 tot 1997 die nog studeren (of nog recht hebben
op kinderbijslag op het moment van de aanvraag) hebben recht op een 
jaarkaart. Bij deze aanvraag moet je een studiebewijs  voegen (bij 
inschrijving op school) of een bewijs dat ze nog kinderbijslag krijgen (kan je
online opvragen bij kinderbijslagfonds). Zonder één van deze attesten kan 
de kaart niet aangevraagd worden. Het benodigde document moet wel op 
papier bezorgd worden (NIET DIGITAAL) vooraleer de aanvraag compleet 
is.

- Jongeren geboren in 1996 en vroeger hebben nooit nog recht op een 
kortingskaart ook al studeren ze nog (behalve als ze zelf al 3 kinderen 
hebben)

Welke documenten breng je binnen:

Om de 5 jaar bij de hernieuwing van de ouderkaarten bezorg je een bewijs
van gezinssamenstelling, dit kan je online via het e-loket van de gemeente
downloaden.
Daarnaast bezorg je voor studerende kinderen een studiebewijs zoals 
uitgelegd hierboven.

Hoe de kaarten aanvragen?

Dit kan niet via mail aangezien er ook meteen betaald moet worden.  De 



prijs is 6 euro per aanvraag (voor 1, 2 of meer kaarten). Elke kaart die later
nog apart wordt aangevraagd, kost opnieuw 6 euro.  
De nodige documenten breng je samen met 6 euro voor 1 november 2021
binnen bij  Hilde Vanneste 

Beeldekensstraat 55
2290 Vorselaar
014/50 60 35.

Als er niemand thuis is, mag je alles in een omslag in de brievenbus steken.

De personen die hun aanvraag indienen voor 1 november krijgen hun 
kortingskaarten voor 31/12/2021 in de brievenbus.  Wie zijn aanvraag 
later indient, moet mogelijk wachten tot in 2022, vooraleer de kaarten in 
de brievenbus bezorgd worden.

BELANGRIJK !!!

- Aanvragen via mail worden NIET behandeld, enkel info kan via mail.  
- Bewijzen van studie/kinderbijslag op papier, niet digitaal!
- Elke aanvraag kost 6 euro : best aanvragen per gezin bundelen.  

Wanneer je dus bv. nog geen studiebewijs hebt, wacht je nog even of je neemt contact 
om dit te laten weten.

We willen langs deze weg graag Monique 
Mannaerts uitdrukkelijk bedanken voor alle 

jaren trouwe medewerking als coördinator van de 

KINDEROPPASDIENST !!!

SPAREN BIJ DE GEZINSBOND



De Gezinsbond zorgt voor heel wat (financiële) voordelen voor haar leden.
Deze ledenvoordelen vind je netjes gerangschikt volgens thema op 
www.ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen. 

Voortaan koop je in de winkels zowel bij JBC als bij Torfs het hele jaar 
door kleding, schoenen én accessoires met 5 % spaarkorting (niet in de 
webshop). Deze korting is cumuleerbaar met alle andere acties of 
kortingen.

In onze afdeling is ’t Knopsgatje een trouwe handelaar die 
spaarkaartkorting geeft.

’t Knopsgatje
Naaigerief,

kousenwol, textiel-
verf, droogkuis,

herstellingen

Hofeinde 27
2280 Grobbendonk

Bonnenboekje en -tombola
In de loop van nov.-dec. bezorgen we onze leden voor 2022 een 
bonnenboekje. Via een ingevuld bonnetje geven een aantal handelaars uit 
ons gewest een grotere korting op je aankoop. Daarnaast neem je ook 
automatisch deel aan een tombola met een schat aan waardebonnen of 
aankoopbonnen als prijs. Hou je bonnenboekje steeds bij de hand om van 
optimale korting te kunnen genieten.
Deelnemingsformulieren van mogelijk extra tombola’s bezorg je bij 
deelnemende handelaars of in de bus bij Wim Vekemans, Kempenlaan 4.

Verkooppunt trein-, bus-, bioscoop- 
kaarten met korting

Pieter Greeve (Duurzame Wijnen) 
Kerkstraat 14 b
0479 / 60 60 69
pieter.greeve@gmail.com 

   open op ma.11-16u, vrij. en zat.12-17.30u

mailto:pieter.greeve@gmail.com
http://www.ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen


Gezinsbondsleden kopen een Lijnkaart (10 ritten-kaart) voor 16 euro en  
ontvangen 1,60 euro in hun online portemonnee. Deze Lijnkaart is geldig 
op alle bussen en trams van De Lijn.

Bioscooptickets UGC Turnhout zijn steeds te verkrijgen aan 9,40 euro met 
1,60 euro spaarkaartkorting. 

NMBS-kaarten zijn enkel op bestelling verkrijgbaar met 5% korting: NMBS 
GoPass,  Rail Pass en Key Card.

We bieden geen herlaadkaarten voor telefoon meer aan!

Je LIDKAART meer waard

Permanente acties met korting op spaarkaart



in een aantal attractie- en dierenparken

Muziekoptredens, theatervoorstellingen, tentoonstellingen,..
 bij reservatie van tickets lidmaatschap Gezinsbond 

vermelden om korting te genieten

meer uitgebreide
en de meest recente informatie

ook steeds te vinden in “De Bond”,
die maandelijks in uw bus valt

of op www.gezinsbond.be

http://www.gezinsbond.be/
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