
Welkom bij 
Gezinsbond 

Stekene

De gezinsbond geeft je wereld kleur 



De activiteiten en de diensten van de Gezinsbond van Stekene worden georganiseerd door onze 
vrijwilligers - bestuursleden. Je kan steeds bij hen terecht met vragen over de Gezinsbond.

Ere-Voorzitter Steel Lieven Oost-Eindeken 42a
Stekene

03 779 88 07

Voorzitter
Verantw SCW

Rutsaert Ludwine Teerlingstraat 14, Stekene 03 779 91 02

Penningmeester Defauw Geert Wissenstraat 5 Eksaarde 09 346 71 47 

Secretariaat 
Ledenadministratie   
Kortingskaarten NMBS

Vanhove Nancy Pauwel Hauweplein 2
Stekene

03 677 15 86

Onthaal gratis leden Gorrebeeck Anny Potaardestraat 53, 
Stekene

03 779 63 79

Verantw
Jonge Gezinnen  
webmaster

D'Eer Els Frans Van Brusselstraat 
62, Stekene

03 789 18 83
jongegezinnen.stekene
@gmail.com

Verantw 
Kinderoppasdienst

Hauquier Monique) Boterbloemstraat 14 
Stekene

0474 45 70 54

Verantw Lidkaart 
waarmee je spaart 

Van Goethem 
Antoinette

Pastoor Annaertstraat 13, 
Stekene

03 779 80 33

Beeckman Luc Bremstraat 6, Stekene 03 779 56 34

De Clercq Theo Wilgenstraat 7, Sinaai 03 772 40 43

De Cock Christiane Kwakkelstraat 15, Stekene 03 779 79 94

De Cock Els Riet 13b, Stekene 03 779 94 19

De Laet Alphonsine Wittingstraat 31a, Stekene 03 779 98 31

De Schepper Andrea Bosdorp 65, Stekene 03 779 93 00

De Smit Ingrid Zeshoek 58, Stekene 03 779 58 35

De Vos André Bosdorp 65, Stekene 03 779 93 00 

Dhollander Carolien Bergstraat 18a, Stekene 03 296 61 69

Noens Ann Kiekenhaag 24, Stekene 03 779 57 25 

Van der Kemp Yvonne Stationstraat 48, Stekene 03 779 58 95

Van Hoeylandt Aimé Kemelstraat 74, Stekene 03 779 99 30

Van Hooste Ann Molenbergstraat 33a, 
Stekene

0495 70 84 09 

Van Reusel Hartwich Brugstraat 29, Stekene 03 779 49 10

Van Steelant Rita Mulderserf 7, Stekene 03 779 90 83 

Vernie Marina Bormte 55, Stekene 03 779 59 89

Vogel Trudi Kerkstraat 27b, Stekene 03 779 99 07

Wuyts Nadia Boterbloemstraat 10, 
Stekene

03 789 16 26

Opgelet: Onze plaatselijke verantwoordelijke voor NMBS-passen (geen kortingskaarten), 
bioscooptickets en rittenkaarten De Lijn zijn 
Benny Vercauteren Nora Van Renterghem 
Bagonielaan 19 Plaisantstraat 10 
9170 Sint -Pauwels 9180 Moerbeke Waas 

Wie is wie ?



Je vindt ons ook op de digitale snelweg ...

Jongegezinnen.stekene@gmail.com
voor al je vragen... 

www.gezinsbond-stekene.be
voor al activiteiten, verslagen en foto's van voorbije activiteiten.  
Surf gerust eens langs...

www.facebook.com/pages/Gezinsbond-Stekene
' 'Vind ons leuk' op facebook.  Dat zouden wij LEUK vinden !

Ontvang je nog geen uitnodiging per mail en wil je graag op de hoogte blijven van onze 
activiteiten, stuur dan een mailtje naar jongegezinnen.stekene@gmail.com  .

Mogen we jouw talenten lenen ? 
Ben je creatief, een doener, een administratieve duizendpoot, 
een IT-wonder of hou je graag de touwtjes in handen? 

Wel, Gezinsbond Stekene is op zoek naar vrijwilligers om onze 
plaatselijke werking mee te kleuren. Waarom zou jij ons niet laten zien waar je goed
in bent?   Voor 1 project of 1 activiteit, het hoeft geen langetermijnengagment te 
zijn hoewel we graag wat meer jonge bestuursleden zouden hebben. 

Heb je goesting om deel uit te maken van een warme, diverse groep vrijwilligers?  
Wil je je vrije tijd omzetten in een engagement?  Aarzel dan niet om contact te 
nemen via onze facebookpagina, via een mailtje naar jongegezinnen.stekene@gmail.com  . 
We nemen dan met jou contact op. 

Heb je een goede suggestie voor één of andere activiteit, iets 
waarover je al lang denkt, waarom doet de gezinsbond Stekene 
nu eens niet dit of dat ...
laat het ons weten... Mail, bel of schrijf het ons ! 
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Wil je graag een avondje uit? 

Dan kan je bij de Gezinsbond van Stekene terecht voor 
een kinderoppas. De kinderoppassers zijn meestal studenten
die graag met kinderen omgaan. Een babysit van de 
Gezinsbond krijgt een opleiding en is verzekerd. Om te 
genieten van de kinderoppasdienst moet je lid zijn van de 
Gezinsbond.

Wil je een babysitter aanvragen ?

Schrijf je dan eerst in via www.mijngezinsbond.be.  Controleer jouw gegevens 
en vul deze indien nodig aan.  Let erop dat zowel je e-mailadres, tel of gsm-nr,
de namen en de geboortedatum van je kind(eren) zeker juist zijn ! Vanaf nu 
kan je naar de vernieuwde kinderoppas-toepassing gaan. 

Zodra je credit 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 je een bevestiging.  

Meer info vind je terug op www.kinderoppasdienst.be 
Lukt het niet, neem dan contact met onze coördinator Hauquier Monique – 
Boterbloemstraat 14 – 9190 Stekene – Tel 0474.45.70.54 
De aanvraag gebeurt minstens 1 week op voorhand !! 

Om de geboorte van je kindje aan de wereld kenbaar te maken,beschikt de 
Gezinsbond Stekene over 4 leuke figuurtjes: een stoere olifant, twee schattige 
beren en een snoezig konijn.   Neem contact op met Els D'Eer Tel 03 789 18 83 of 
via jongegezinnen.stekene@gmail.com.

Laat de wereld weten dat 
je kindje geboren is door ...
leukje figuurtje in je tuin... 

Kinderoppasdienst 

Voor alle toekomstige jonge ouders  

http://www.kinderoppasdienst.be/
http://www.mijngezinsbond.be/


Je lidkaart op zak hebben en ze in alle winkels voorleggen 
is natuurlijk de boodschap. Van je online portemonnee kan 
je afnames doen per schijf van € 5  Je kan online via 
'mijngezinsbond' op www.gezinsbond.be je verrichtingen

 met de kaart raadplegen

Je lidkaart is meer waard bij volgende winkeliers in Stekene

Huis Ria – Dorpsstraat 88 – Lingerie, onderkleding
Vercruyssen Optiek – Dorpsstraat 46C – Opticien
Standaard Boekhandel – Dorpsstraat 68 – Boekhandel
Den Brillenman – Dorpsstraat 18 – Opticien 

Met de lidkaart van de Gezinsbond kan je rechtstreekse korting krijgen bij natuur- 
en pretparken, musicals, tentoonstellingen.  Alsook bij tal van handelaars en 
spaarpartners in Vlaanderen en Brussel krijg je spaarkorting in je online 
portemonnee.   Een overzicht van de acties waar je op dit moment van korting geniet
op basis van je lidkaart vind je op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen.
Het aanbod is even groot als verrassend. 

Neem ook eens een kijkje op de 
facebookpagina 'Gezinsbond Waasland Ledenvoordelen',  
vind deze leuk en ... je bent als eerste op de hoogte van 
nieuwe spaarpartners, nieuwe handelaars die korting geven in het Waasland... 

Kortingskaarten Groot Gezin voor NMBS en TEC

Gezinnen met minstens 3 eigen kinderen kunnen 
reductiekaarten 'groot gezin' aanvragen. 
Neem contact op met onze verantwoordelijke Nancy 
Vanhove, P. Hauweplein 2, Stekene, 03 677 15 86

Wat heb je voor deze aanvraag nodig? 
• formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst bevolking van jouw 

gemeente 
• voor kinderen van 18 tot 25 jaar: een attest van inschrijving in de onderwijsinstelling

of een attest van de kinderbijslagkas 

De lidkaart waarmee je spaart 

Voordelen 
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• Als het enkel om vernieuwing gaat van de kaart voor ouders ( 5-jaarkaart met code 
040 zonder kinderen nog ten laste ) een kopie van de oude kaart of als het om een 
eerste aanvraag gaat of de oude kortingskaart is verloren , dan is een kopie van het 
trouwboekje ( 1e pagina en deze waar de kinderen op vermeld staan ) nodig . 

• 6 Euro administratiekosten

De reductiekaart wordt uitgereikt 
• aan de ouders levenslang ( 5-jaarlijks ) of tijdelijk ( jaarlijks )

• en aan hun kinderen ten laste jonger dan 25 jaar ( tot 12 jaar ) ( van 13 t.e.m. 18 ) en 
jaarlijks voor kinderen van 18 t.e.m. 25 bij verdere studies . 

• Bij twijfel contacteer de verantwoordelijke wegens de ingewikkelde materie en 
procedureopvolging . 

De korting 'groot gezin' wordt verleend door de NMBS en TEC 

• Bij de NMBS bedraagt de korting voor personen ouder dan 12 jaar 50%.
Kinderen tot 12 jaar reizen gratis op vertoon van hun kortingskaart. 

Nieuws over bioscooptickets, rittenkaarten De Lijn, NMBS-passen
Geen recht op een kortingskaart?  Geen probleem... Vooraleer je met de trein 
op stap gaat, informeer eens bij onze plaatselijke verantwoordelijke van de 
Gezinsbond. Je kan Rail-passen, Go-passen en Keycards kopen met 5 % korting
op je spaarkaart.

Als lid van de Gezinsbond krijg je 10 % spaarkorting bij aankoop van
een elektronische lijnkaart 10 beurten.  Scan je kaart bij het
opstappen bij de chauffeur of aan een scanner verder op het voertuig.
Binnen de 60 minuten mag je vrij op- en afstappen en daarna je rit nog uitrijden.

Als je een Lijnkaart 10 ritten voor meerdere personen gebruikt, scan dan per 
persoon en kort na elkaar (binnen de twee minuten).

Cinefielen komen ook aan hun trekken en niet in het minst !  
Je kan bioscoopcheques met spaarkorting aankopen bij onze 
plaatselijk afgevaardigden.  
De 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 cheques kunnen niet gebruikt worden voor speciale events 
en filmmarathons!

Er is altijd een voorraad van alle producten bij onze plaatselijke 
verantwoordelijken: 
Benny Vercauteren Bagonielaan 19 te 9170 Sint -Pauwels - 03/789 00 88
Nora Van Renterghem Plaisantstraat 10 te 9180 Moerbeke - 09/346 91 56



JEUGDVAKANTIES 

AFYA... Ontmoeting, actie, avontuur, beleving! Daar draait het allemaal om bij AFYA, 
erkende landelijke jeugdvereniging werkzaam onder de koepel van de Gezinsbond.
Meer info vind je op www.afya.be

SPORTVAKANTIES 

Gezinssport Vlaanderen (het vroegere GSF)  heeft maar één doel: kinderen, jongeren, 
gezinnen en 50-plussers een onvergetelijke sportieve ervaring doen beleven!  En daar maken
we graag werk van. Een fantastische combinatie van actie, avontuur, beleving en sport, 
gekruid met een flinke dosis fun-factor mag je in onze verbluffende sportweken 
verwachten.   Meer info vind je op www.gezinssportvlaanderen.be

GEZINSVAKANTIE – FAMILIATOURS: De vakantieorganisatie 
van de Gezinsbond.  In onze eigen centra, Bosberg of Reigersnest,
begeleide reizen of individuele vakanties...   
Kind- en gezinsvriendelijke vakanties, daar gaan wij voor! 
Meer info vind je op www.gezinsvakantie.be  

De Bosberg - Houthalen

Of je nu kiest voor een fietsweekend met z'n tweetjes of een gezellige 
gezinsvakantie met z'n allen, vakantiecentrum De Bosberg staat garant voor 
gevarieerd, voordelig plezier in het groen.  Het vakantiecentrum heeft  alles 
om je te amuseren: een zwembad, tennisveld, voetbalveld, speeltuin, 
recreatiezaal.  Er zijn comfortabele gezinskamers met aparte babykamers.   

Je merkt het, dit vakantiecentrum is ideaal voor gezinnen.  In de schoolvakanties is er een 
aangepaste animatie voor groot en klein.  Gezinsbondleden ontvangen 5% 
korting op het verblijf op de gezinsspaarkaart.  

Meer info en boeken kan je via www.gezinsvakantie.be/aanbod/bosberg

Reigersnest – Koksijde 
 Echt alle gezinnen voelen zich thuis in dit gezinsvriendelijk huis!   

Reigersnest ligt slechts op 900m van het strand.  Deze veilige en rustige 
omgeving maakt het de ideale plek voor onbezorgd vakantiegenot voor de hele
familie.  Op reis met baby's en peuters?  Bij ons kan het zonder zorgen:  
familiekamers, babybadjes, keukentje met koelkast, gratis babybedje en een

echte peuterspeeltuin.  Een zee van mogelijkheden en plezier... een prachtige 
binnenspeeltuin, een avontuurlijke buitenspeeltuin in ons eigen stukje duinen, lekker 
maaltijden, een zonneterras met bar en animatie tijdens de schoolvakanties. 
Gezinsbondleden ontvangen 5% korting op het verblijf op de gezinsspaarkaart.
Meer info en boeken kan je via  www.gezinsvakantie.be/aanbod/reigersnest

Op zoek naar een leuke, sportieve of 
ontspannende vakantie ?
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Vakantiecentra Vayamundo: “Hello Happiness!”

Een wandelweekend, een fietsbelevenis, een weekend met absolute voorrang aan de 
kinderen, samen met de hele familie er eens op uit… Voor een zorgeloze vakantie tegen de 
juiste prijs, moet je bij Vayamundo zijn.

Vayamundo Oostende        Vayamundo Houffalize Vayamundo Quillan - Frankrijk

Gezinsbondleden ontvangen 5% korting op het verblijf op de gezinsspaarkaart. Je korting is
enkel geldig bij rechtstreekse reservatie via www.Vayamundo.be/nl. De korting wordt aan 
het onthaal toegekend, enkel geldig voor eigen gezinsleden en niet cumuleerbaar met de bon
uit het bonnenboekje of andere commerciële acties. 

Bungalowparken Landal Greenparks – Centerparcs – Sunparcs 

Bij Landal GreenParks vindt u altijd uw ideale vakantie. U heeft de keuze uit 
ruim 90 parken in 9 verschillende landen. Of u nu van bos, strand, heide of de 
bergen houdt, vanuit uw accommodatie loopt u zó de natuur in. De vele faciliteiten op

deze bungalowparken bieden u een zorgeloos verblijf. Boek een vakantie bij 
Landal GreenParks!

Zeg JA tegen wat er toe doet!   Namelijk echt even tijd maken voor elkaar. Bij 
Center Parcs en SunParks verblijf je midden in de natuur, de perfecte plek om te 
genieten van de leukste momenten samen met je gezin. 

Geniet van 4 % KORTING op de huurprijs op het ruim aanbod van Landal GreenParks, 
Center Parcs en SunParcs. De korting geldt enkel voor die vakanties die je via de website 
van Gezinsvakantie-Familiatours vzw (www.gezinsvakantie.be  ) boekt. De korting wordt 
uiterlijk binnen de maand na je vertrekdatum op je lidkaart geplaatst. 
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