INFOBOEKJE

Gezinsbond Dentergem

ONS BESTUUR
Voorzitter :
Dominique Maes, Pontbrouckstraat 1C
voorzitter@gezinsbond-dentergem.be

051/56.63.31

Ondervoorzitter :
Hendrik Braet, Meulebekesteenweg 38
ondervoorzitter@gezinsbond-dentergem.be

051/63.49.44

Secretaris en SCW:
Greet Naessens, Gottemstraat 14

051/63.59.67

secretaris@gezinsbond-dentergem.be

Ledenadministratie / Penningmeester
Davy Cerpentier, Markegemsesteenweg 84
ledendienst@gezinsbond-dentergem.be

0494/68.36.80

Grootouderactie :
erevoorzitter André De Keukeleire, Meulebekesteenweg 41
Lea Van Hove, Adamstraat 13
Jozef Verhaege

0475/36.85.01
051/63.50.60
051/63.62.05

Gezinsspaarkaart, bioscooptickets, NMBS-passen, Kortingkaart groot gezin:
Myriam Bonné, Statiestraat 67
ledenvoordeel.gzbdentergem@gmail.com
kortingskaart.gzbdentergem@gmail.com
Zwemclub :
Els Cogghe,
Bestuursleden :
Jacqueline Craeymeersch, Statiestraat 161
Andie Cool, Bunderswijk 37
Angelique Deley, Marialoopstraat 4
Jan Galle, Markegemsestwg 14
Gerda Lambrecht, Tieltseweg 64
Marleen Lambrecht, Tieltseweg 64a

051/63.68.97

de.neve.peter@telenet.be

051/63.44.62
0473/68.17.98
051/63.47.02
051/63.34.41
051/40.49.47
051/40.63.69
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JIJ en de GEZINSBOND
Lid zijn van de Gezinsbond, dat betekent zoveel. Daarom is er nu ‘mijn
gezinsbond’ (mijn.gezinsbond.be). Je vindt er alle informatie over je
lidmaatschap. Je kan je persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen, je
verrichtingen bekijken en checken op welke abonnementen je bent ingeschreven.
En via je online portemonnee kan je nakijken wat je huidige saldo is. Als je nog
geen gebruikersprofiel hebt, kan je er een aanmaken via ‘Geen gebruikersprofiel?
Maak snel je profiel aan via www.gezinsbond.be, we helpen je in vijf stappen op
weg. En zodra dat in orde is, heb jij toegang tot ‘mijn gezinsbond’. Geniet er van!
Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en voordelen.
Kortingen op aankopen, uitstapjes, energie en telefonie en op activiteiten in jouw
buurt. Het aanbod is even groot als verrassend (musicals, op tentoonstellingen, in
musea en attractieparken.). Kijk hiervoor regelmatig op de website van de
Gezinsbond, onder Aanbod, Ledenvoordelen vind je +2000 kortingen !
Bij tal van handelaars en spaarpartners in Vlaanderen en Brussel krijg je
spaarkorting in je online portemonnee. Bij je plaatselijke afgevaardigde kan je ook
bioscoopcheques, NMBS-passen en de Lijnkaart kopen met spaarkorting. Van
zodra je 5 euro bij elkaar gespaard hebt, kan je betalen met je lidkaart en zo
besparen op je aankopen.
Doe een beroep op een kinderoppasdienst via Gezinsbond Kinderoppasdienst
bezoek een van onze tweedehandsbeurzen. We reiken ook kortingskaarten
openbaar vervoer uit aan gezinnen met drie of meer kinderen.
Naast de vele voordelen heb je ook de ‘brieven aan Jonge Ouders’, Tijdschrift
“Botsing” voor gezinnen met tieners en het maandelijks magazine “De Bond”, een
bron van informatie.
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En vergeet niet gebruik te maken van volgende aanbiedingen:















Watergewenning en Kleuterzwemmen
15% korting voor het hele gezin in het zwembad te Meulebeke en 10% te
Wingene tijdens de daluren.
Bij Gezinsvakantie-Familiatours vind je een grote keuze aan kind- en
gezinsvriendelijke vakanties.
De Gezinssportfederatie (GSF), de sportdienst van de Gezinsbond,
organiseert actieve vakantieformules voor gezinnen, eenoudergezinnen,
50-plussers en grootouders met kleinkinderen.
Bij AFYA, de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond, vind je
jeugdvakanties voor kinderen en jongeren rond thema’s zoals avontuur,
dieren, sport & taal, sportkicks, techniek & multimedia, waterfun én je
kan er ook een opleiding tot animator volgen.
Sociaal-juridisch dienstbetoon : tel. 02/507 88 66
Via het Vlaams Woningfonds cvba kan je goedkoper een lening afsluiten
voor de aankoop van een woning; voor aanpassingswerken of voor
nieuwbouw.
Bij Telenet heb je als lid van de Gezinsbond recht op 15 euro
ledenkorting per jaar, drie jaar lang. Die korting wordt verrekend via je
maandelijkse Telenet-aanrekening (1,25 euro).
info op ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/wonen/internet
Bekijk ook de andere ledenvoordelen, oa. bij Colmar, Standaard
Boekhandel, Vayamundo, Torfs, JBC…
Vouchers voor bed-,bad- en keukenlinnen Clarysse, Wereldwinkel,
pretparken, museumpas, Kadonation…
De Gezinsbond start naast Renault de samenwerking met Toyota en
Lexus met korting tot €420 op bepaalde modellen.

Zie verder bij ledenvoordelen.gezinsbond.be/
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GOSA
De Gezinsbond wil er zijn voor gezinnen in verschillende levensfasen. De
Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht. GOSA
richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard
ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt. Als grootouder kan
je trouwens ook een ‘Brief aan Jonge Grootouders’ ontvangen.
GOSA heeft een zeer ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen.
In nagenoeg alle gewesten zijn er voor ouderen gezellige ontmoetings- en
ontspanningsmomenten, sportieve (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden én
gerichte vormingskansen. Als grootouder actief zijn in de Gezinsbond houdt je fit!
Meer informatie over GOSA bij ere voorzitter André De Keukeleire;



0475/36 85 01
andre.dekeukeleire@telenet.be

De grootouders- en seniorenactie van de Gezinsbond maakt deel uit van de
Vlaamse Ouderenraad. Alle info van de Vlaamse Ouderenraad vind je via
http://www.vlaamse-ouderenraad.be.
Grootouders en kleinkinderen: Op www.groeimee.be vind je het dossier
“Grootouders, een groot hart voor kinderen”. Dit dossier, dat gevuld is met
herkenbare verhalen, leuke en minder leuke getuigenissen, boekentips… is
gemaakt door de Gezinsbond naar aanleiding van de ouderenweek. Zeker de
moeite om eens een kijkje te nemen!
Katern “Aktief”: Viermaal per jaar verschijnt in het magazine ‘De Bond’ een katern
van de Grootouders- en Seniorenactie. Daarin is er vooral aandacht voor oma’s en
opa’s met een (of meerdere) kleinkind(eren) van lagere schoolleeftijd.
Grootouders zelf en hun leefwereld krijgen natuurlijk ook een prominente plaats
in deze boeiende bijlage. Graag je reactie via aktief@gezinsbond.be.

dentergem.gezinsbond.be

5

RESERVEER DE OOIEVAAR
Indien uw gezin een baby verwacht, reserveer dan
onze ooievaar. Je kan hem in uw voortuin plaatsen
of aan uw gevel bevestigen. Zo verrast u de jonge
moeder als ze thuiskomt uit de kraamkliniek en
maakt u de blijde gebeurtenis bekend aan uw
buren en kennissen. De ooievaar kunt u reserveren
bij :


Ledendienst@gezinsbond-dentergem

DE GEZINSBOND IS ER VOOR JOU!
Onze werkterreinen:




Dienstverlening
Sociaal-cultureel werk en verenigingsleven
Gezinspolitieke acties.

De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 275.000 leden-gezinnen, van 13.500
vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-200 personeelsleden. Extra vrijwilligers
steeds welkom, contacteer ons bestuur!

dentergem.gezinsbond.be
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KINDEROPPASDIENST
Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf? Je volgt avondonderwijs of
wil er eens tussenuit? Onze kinderoppasdienst staat voor je klaar. Hier zijn alvast
drie goede redenen om voor onze babysitters te kiezen.
1.

2.

3.

We kennen de oppassers. Elk van hen heeft een gesprek gehad met
onze plaatselijke kinderoppascoördinator. Het zijn dus mensen uit jouw
buurt.
Via het vaste tarief van 5 euro per uur zijn zowel de babysitter als je
kind(eren) uitstekend verzekerd - de oppas trouwens ook voor de
verplaatsing. Dàt is pas zonder zorgen de deur uitgaan!
Met je lokale kinderoppascoördinator heb je altijd een aanspreekpunt
en klankbord dichtbij.

Stap1. Gezinnen dienen zich éénmalig te registreren via
https://www.kinderoppasdienst.be. Na een kennismakingsgesprek (met uitleg
over de werking van de oppasdienst) worden ze geactiveerd en daarna kunnen ze
gebruik maken van de toepassing.
Het gezin kan dan rechtstreeks een mailtje sturen naar de oppassers met vraag
naar oppas. Via de digitale toepassing kan je de oppasafspraak volgen.
Stap2. Verzekering: Digitalisering verzekeringsbriefjes + online betalen: de
zogenaamde credits.
Tijdens het oppassen zijn de kinderoppas en de kinderen verzekerd voor
lichamelijke en materiële schade en voor burgerlijke aanspraakbaarheid. En dit
voor de som van 1.5 euro per prestatie. Deze credits worden online aangekocht
en betaald.
Heb je nog vragen contacteer dan de het bestuur van de gezinsbond Dentergem.

dentergem.gezinsbond.be
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ACTIVITEITEN 2022 (onder voorbehoud)
20 februari uitgesteld

Tweedehandsbeurs

18 maart

voordracht De laatste reis (GOSA)

23 maart

Child Focus ism Markant

28 maart

Leen Persijn - Springlevend (GOSA)

Rond Pasen

SPAC paasactiviteit

16 april – 18 juni
03 mei

(10x) Zwemlessen

bezoek Oudenaarde +stoeterij Willy Naessens (GOSA)

27 juni – 4 juli

Week aan zee (GOSA)

10 September

Speelstraat

September

Bedrijfsbezoek

11 oktober

Dirk Musschoot
Toen geluk nog heel gewoon was (GOSA)

4 november

Kinderactiviteit herfstverlof

19 november

Sinterklaas (SPAC)

20 november

Ontbijt + Boomplanting 2022

6X verspreid over 2022
Extra
Eind 2022

bowlen (GOSA)
Ontbijt + Boomplanting 2021

Verkiezingen nieuw bestuur Gezinsbond Dentergem

COMMUNICATIE
dentergem.gezinsbond.be
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De Gezinsbond verstuurt ook z’n uitnodigingen en info
per email! Ontvangt u nog geen mail, stuur dan zelf
een berichtje naar:
ledendienst@gezinsbond-dentergem.be
Je wordt dan direct opgenomen in ons bestand!

Verder hebben we ook een FaceBookpagina!
Like en volg ons op
www.facebook.com/gezinsbonddentergem/

dentergem.gezinsbond.be
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LIDKAART WAARMEE JE SPAART
Je maakt toch al gebruik van je lidkaart? Het kan en mag toch niet dat je als lid
van de Gezinsbond de lidkaart nog niet aanbood bij een van de vele
gezinsvriendelijke handelaars!? Indien dit toch zo is dan gooide je heel wat euro’s
zomaar overboord en dat is toch helemaal niet vriendelijk voor je persoonlijk
budget!
Dus: gebruiken maar!
Bij volgende plaatselijke handelaars kan je korting krijgen:



Decoratie Galle (bon in bonnenboekje)
’t Blommeke

Alle deelnemende handelszaken in Vlaanderen kunt u opzoeken via de website
van de Gezinsbond:
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen/spaarpartners
Toch nog een paar belangrijke tips:
1.
2.

3.

4.

Korting vragen is gemakkelijk, het volstaat de kaart aan te bieden op het
moment van de aankoop.
Let wel op: de korting wordt nu meestal gegeven via de Virtuele
Kaartlezer, dit betekent dat je lidkaart ingescand word. Je kan daarvoor
handige apps (zoals Stocard) gebruiken op je GSM, waar je al je
kortingkaarten mee groepeert. Maar je moet dan wel jaarlijks je nieuwe
lidkaart (met nieuw nummer) in deze apps invoeren.
Vergeet ook niet de bonnen uit het bonnenboekje te gebruiken! Het
bonnenboekje staat nog altijd voor een EXTRA KORTING bij winkels in de
grotere Regio Deinze-Tielt.
Laat het aankoopbedrag eerst registreren en beslis dan pas of je een
afname, nu per schijf van €5 (ipv vroeger per €10) gaat doen. Uiteraard
kan je meer dan één afname van €5 doen.
4 X per jaar organiseert de Gezinsbond een wedstrijd ‘met de lidkaart
waarmee je spaart win je altijd!’

dentergem.gezinsbond.be
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LID ZIJN kostte mij geen geld vorig jaar











Ik betaalde voor mijn gezin €42 lidgeld vorig jaar.
Op mijn maandelijkse telecom-rekening kreeg ik €1,25 korting (= €15).
Onze zwemuitstap met het gezin was 10% goedkoper = €3,08
De lidkaartkorting van 5% bij de boekhandel bracht mij €2,85 op.
Een aankoop van kinderkleding bij een gezinsvriendelijk handelaar met
de kortingsbon uit het gewestelijke bonnenboekje = €76.
Een aankoop voor vaderdag bij een gezinsvriendelijke handelaar in Tielt
met lidkaartkorting = €2,50.
Een aankoop van keukengerief bij een gezinsvriendelijke handelaar in
Brugge met lidkaartkorting = €6,93.
Een aankoop voor een paar herenschoenen en een paar kinderschoenen
met 10% lidkaartkorting = €16,50.
Twee maal een etentje: kindermenu met 50% korting en daarbij nog
eens 5% korting op het totaalbedrag = €3,60.
Ik kocht ook een nieuwe bril bij een deelnemende opticien met een
korting van €60,20.

Dit bracht de winst dit jaar op €145.66
UITERAARD WORD IK IN 2022 OOK WEER LID VAN DE GEZINSBOND!
Straffer nog: ik heb mijn lidgeld al betaald. Zo ben ik er zeker van dat ik steeds van
de Gezinsbondkortingen kan blijven genieten. Waarom zou ik teveel betalen voor
alles? Het leven is zo al duur genoeg.
Ook interesse om lid te worden? Surf naar dentergem.gezinsbond.be

dentergem.gezinsbond.be
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ANDERE DIENSTEN, met korting op je lidkaart
NMBS-passen




Youth Multi €55* voor 10 enkele ritten : korting €2.75 - 1 jaar geldig vanaf
ingebruikname.
Standaard Multi €86* voor 10 enkele ritten : korting €4.30 - 1 jaar geldig
vanaf ingebruikname.
Local Multi €28* voor 10 enkele ritten: korting €1.40 - 6 maanden geldig
vanaf ingebruikname.

*behoudens prijsaanpassingen februari 2022
Vanaf 31/05/2022 stopt de samenwerking van NMBS met de Gezinsbond voor
deze passen, de verkoop is mogelijk tot deze datum.
De Lijnkaart :
€16 voor 10 ritten op bus/tram met 10% korting op de lidkaart = €1,60.
Bioscoopcheques met korting op de lidkaart waarmee men spaart.
Je kan bioscoopcheques met korting in je online portemonnee aankopen bij de
plaatselijke afgevaardigden of online via de website van de Gezinsbond (enkel
voor Kinepolis). Deze bioscoopcheques kan je inruilen voor een filmticket naar
keuze, ongeacht de prijs van het ticket. Met uitzondering van bepaalde toeslagen
(3D-films, langspeelfilms…) waarbij meestal een supplement aangerekend wordt.
Let op, de vouchers kunnen niet gebruikt worden voor speciale events! De
plaatsen kunnen gratis via internet gereserveerd worden (enkel bij Kinepolis).
1 bioscoopcheque Cityscoop €9,50 - korting €1,30
1 bioscoopcheque Kinepolis €11,70 - korting €2
Voor Kinepolis tijdelijk geen voorraad bij onze afgevaardigde wegens coronaperikelen, wel mits bestelling. Contactgegevens Myriam Bonné zie pag 2.
ONLINE bestellen van je bioscoopcheque van Kinepolis kan ook via
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen. Er wordt automatisch €2 spaarkorting per
gekocht ticket in je online portemonnee geplaatst. De betaling gebeurt met Visa
of een gewone bankkaart. Het aantal bestelde vouchers (max 10 per bestelling)
dentergem.gezinsbond.be
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wordt je na betaling per mail bezorgd (zeker je E-mailadres vermelden dus).
Hiermee kan je online op de site van Kinepolis boeken. Je kan ook de print van de
vouchercodes meenemen naar je Kinepolis-bioscoop en ruil je ter plaatse voor
een ticket. De voucher blijft geldig tem de datum erop vermeld, normaal 1 jaar.

DE REDUCTIEKAARTEN GROOT GEZIN NMBS minstens 3 kinderen (50%-tarief - gratis vervoer tot
12 jaar)
Vanaf november kunnen de reductiekaarten voor het openbaar vervoer vernieuwd
worden, voor gezinnen met minstens drie kinderen: vijfjaarkaarten voor de ouders, en
voor de kinderbijslaggerechtigde kinderen: jaarkaarten (geboren tussen 1996 en 2002) en
meerjarenkaart voor jongere kinderen vanaf 12 jaar (geboren in 2008).
Om deze kaarten aan te vragen is er een formulier gezinssamenstelling nodig,
gelegaliseerd door de dienst bevolking van de gemeente. Dit formulier vindt u op

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/mobiliteit/kortingskaartengroot-gezin-nmbs of op onderstaand adres. Voor kinderen van 18 tot 25 jaar (geboren

1997-2003) ook een attest van de kinderbijslag.
Vijfjarenkaarten voor ouders met levenslang recht en geen kinderen meer ten laste
kunnen aangevraagd worden door copy van oude kaart met code “040” (bij voorkeur) of
copy van trouwboekje (pag 1 + pag met vermelding van kinderen)
Kaarten voor gratis treinvervoer voor kinderen jonger dan 12 (voor 2009 geboren) kunnen
ook steeds aangevraagd worden.
Voor al deze kaarten, gelieve het ingevulde formulier te bezorgen op het onderstaande
adres of door het te sturen naar waerlopbonne@gmail.com. Als de kaarten ter beschikking
liggen, wordt u verwittigd en kan u deze afhalen mits betaling van het maakloon (6
euro/gezin) bij Bonné Myriam,




Statiestraat 67
051/63.68.97
GSM 0495/424350

dentergem.gezinsbond.be
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GOEDKOPERE ENERGIE
Van bij de start van de vrijmaking van de energiemarkt (2003) sloot de
Gezinsbond een akkoord met Eneco over een ledenvoordeel voor haar leden.
Deze vroege vorm van ‘groepsaankoop’ op de energiemarkt leverde reeds heel
wat besparingen op voor tienduizenden leden van de Gezinsbond.
Ledenkorting : Voor wie overstapt naar een Eneco product, of als lid nieuwe klant
bij Eneco wordt, geven we alvast een overzicht van onze ledenkorting.
Eneco vereenvoudigde de ledenkorting tot €20 voor elektriciteit en €20 voor
aardgas, onafhankelijk van de tariefformule; Er zijn ook nog andere voordelen te
vinden op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen/energie.
Om van die korting te genieten wijst de website van de Gezinsbond je de weg.
Bellen voor informatie kan ook op het nummer van Gezinsbond Ledenvoordelen
02/5078814. Naast gas en electriciteit is er ook een voordeel voor pellets
(Ecopower), kachels (Stroomop), isolatie (Isoprotect), mazout (Vlaamse
Oliecentrale),…

GOEDKOPE
WOONLENING
BORGLENING

of

HUURWAAR-

Het Vlaams Woningfonds verleent voordelige woonkredieten aan gezinnen en
alleenstaanden met een begrensd inkomen en voor nieuwbouw, de aankoop van
een woning of appartement, en/of voor verbouwingswerken. De terugbetaling
van bestaande bezwarende hypothecaire leningen kan in uitzonderlijke gevallen.
Het Vlaams Woningfonds kan ook leningen toekennen aan gezinnen zonder
kinderen en alleenstaanden. En ook leningen voor de huurwaarborg zijn nu
mogelijk.
Bezoek voor meer informatie, o.a. voor de openingsuren en ontvangdagen, de
website: www.vlaamswoningsfonds.be

dentergem.gezinsbond.be
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ZWEMCLUB GEZINSBOND DENTERGEM
Beste sportieve bondsleden,
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we vanaf zaterdag 16 april 2022 gedurende 10
opeenvolgende zaterdagen weer richting Meulebeke, zwembad ‘Ter Borcht’, en
dit telkens van 18u tot 19u. (16, 23, 30 april; 7, 14, 21, 28 mei; 4, 11, 18 juni)
Bekwame lesgevers zullen onze jonge bondgenootjes de volgende vaardigheden
bijbrengen, in groepjes van maximum 6 zwemmers:




de

Kleuterzwemmen, ten vroegste vanaf 2 kleuterklas: 70 €
de
Zwemmen, ten vroegste vanaf 3 kleuterklas: 70 €
Verschillende groepen volgens niveau
Vervolmaking, vanaf 25m zelfstandig zwemmen: 70 €

Voor dit vriendenprijsje krijgt uw kind 10 x ingang zwembad + zwemles +
verzekering. INSCHRIJVINGEN GEBEUREN ALLEMAAL VIA DE WEBSITE VAN DE
GEZINSBOND DENTERGEM: dentergem.gezinsbond.be
Het zwembad staat op deze data volledig ter beschikking van de Bondsleden van
Dentergem. Alle vrije zwemmers zijn dus steeds van harte welkom, mits een
kleine bijdrage zijnde: 2 € per beurt (-2j = gratis). Er kan uiteraard ter plaatse
gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en douches. Kleedkamers moeten
wel vrijgemaakt worden en kledij moet wel verplicht in de lockers gestopt
worden, voorzie hiervoor een 1€ - munt per locker. Deze euro(‘s) krijgt u na de
zwembeurt terug.
Voor alle inlichtingen kan u terecht bij Els Cogghe:


de.neve.peter@telenet.be

N.B. : Het inschrijvingsgeld dient voor aanvang van de lessenreeks en dit uiterlijk
tegen 1 april gestort te worden op rekening 738-7010565-09 van Gezinsbond
Dentergem met vermelding van naam + geboortedatum zwemmer alsook de
gewenste lessenreeks.

dentergem.gezinsbond.be
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