
Nieuwsbrief 7 
Verslagen en foto's van voorjaarse activiteiten 2014 kan je terugvinden 
op onze webstek www.gezinsbond-stekene.be.  Surf gerust eens 
langs...

We verwelkomen je graag op onze najaarsactiviteiten... Ze zijn – echt 
waar - de moeite waard ....

1 juli tot 30 september  : “Maaseik gezien? Maaseik gevonden !”  

Van 1 juli tot en met 30 september 2014 kan je met de 
 GSF-wandel- en fietsrally elke dag naar hartenlust 

wandelen en fietsen langs een mooi uitgestippeld  
parcours. Aan de hand van een leidraad, vragen, 
raadsels en puzzels leer je de mooie Limburgse stad 
Maaseik op een sportieve manier beter kennen. 

Wie weet sleep jij wel één van de vele mooie prijzen in 
de wacht? Fun voor het hele gezin!

Misschien kan je het combineren met een leuk 
weekendje in De Bosberg, het vakantiecentrum van de 
Gezinsbond in Houthalen

14 september 2014 : Knuffelturnen  voor peuters en kleuters 
Knuffelturnen is de nieuwste trend bij jonge papa´s, 
mama´s en hun kinderen. Via beweging leren ouders 
samen met het kind ontspannen en elkaar beter 
kennen. Kinderen leren hun ouders vertrouwen en 
ouders leren er een extra trucje bij om met hun 
kinderen te communiceren 
Opgelet; één (groot)ouder per kind 

Voor wie : Gezinnen met jonge kinderen 
Meebrengen: Badhanddoek
Wanneer : 14/09/2014  

van 9h tot 10h voor peuters van 1,5 jaar tot 3 jaar
van 10:15h tot 11:15h voor peuters van 3 tot 5 jaar

Waar : Binnenspeelplaats Kleuterschool De Molenberg
Kerkstraat 153a – Stekene  

Prijs : 2€ voor leden, 5€ voor niet-leden
Inschrijven verplicht (max 15 kindjes per sessie)  
T   03 789 18 83 (Els D'Eer)
E   jongegezinnen.stekene@gmail.com  
W  via inschrijvingsformulier op www.gezinsbond-stekene.be     
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http://www.gezinsbond-stekene.be/
mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com


 16 september 2014: Wereldkeuken van... CHILI 
 Klaar voor een boeiende keukenreis? Spring op onze 

keukentrein en ontdek al doende de gastronomie van 
de wereld. Dit jaar hebben we gekozen voor Chili.  
 Meesterkok en antropologe Rie Vermeren heeft de 
halve wereld rondgereisd. Ze werkt regelmatig in 
landen in ontwikkeling met plattelandsvrouwen. Van 
haar vele reizen bracht ze heerlijke recepten en typisch 
kookgerei mee. Een kookles van Rie Vermeren 
betekent automatisch een inleefreis naar een ander 
land... 

Voor wie: Iedereen die een nieuwe wereldkeuken wil proeven 
Wanneer: 16 september 2014 van 20:00 tot 22:30h
! Waar: Leskeuken Broedersschool , Nieuwstraat – Stekene  
Prijs 15€ voor leden, 20€ voor niet-leden 

Inschrijven kan al tot 12 september via 
T  03 779 63 79 (Anny Gorrebeeck)
E  jongegezinnen.stekene@gmail.com

25 september 2014 : 
GOSA Gewestreis   “Lekker Paling eten en Rondrit in Zeeuws-  
Vlaanderen”
We rijden naar ’t Biezemhof in Aalter voor het jaarlijks palingmenu. Zoals 
gewoonlijk hebben we keuze tussen in ’t groen,gebakken, in de roomsaus of op 
Provençaalse wijze.  Wie geen paling lust kan een tournedos krijgen, de 
menukeuze bij inschrijving vermelden,dranken niet inbegrepen.

Na de middag bezoeken we met gids de H.Barbarakerk 
in Breskens die gedecoreerd is met fraai houtsnijwerk 
en sculpturen van pastoor – beeldhouwer Omer Gielliet. 
Daarna volgt een rondrit in Zeeuws-Vlaanderen met zijn 
3 gemeenten:Sluis met het bekende Cadzand, de 
vestigingsstad Hulst en de industriestad Terneuzen. 

 We brengen ook een geleid bezoek aan de haven in 
Terneuzen 3de en genieten daarna van een terrasje. .

Voor wie : alle palingliefhebbers en alle reisliefhebbers 
Wanneer : 25/09/2014
Waar : Alle deelnemers worden in het centrum van hun afdeling 

  opgehaald,waarschijnlijk tussen 9.30 uur en 10 u15.
Prijs      : 49€  voor leden, 53€ voor niet-leden
Inschrijven + betalen voor 8 september 
bij Ludwine Rutsaert Teerling 14 Stekene T 03 779 91 02.
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4 oktober 2014: Koken met Tieners (+12j)
Kleine kinderen worden groot... dus de eerste kinderen
die ooit meededen aan 'Koken met kids' zijn de 12 jaar
voorbij... Op hun vraag zouden we een sessie koken 
voor tieners organiseren.
We zijn op dit moment nog in onderhandeling met 
begeleiders om deze sessie te helpen op te stellen.

De datum ligt al vast... de plaats nog niet... we houden jullie op de hoogte maar ...
Graag willen we ook weten of er op dit moment nog interesse is voor deze sessie.

Dus... als je zoon of dochter geïnteresseerd zijn in het volgen van deze workshop; 
laat het ons vlug weten...
Els D'Eer T 03 789 18 83
                E jongegezinnen.stekene@gmail

14 oktober 2014 : Namiddag “Tijd van toen; 50 en 60erjaren”
De jaren vijftig  waren de jaren van braaf zijn en 
zwijgen,van schaarste en gebrek,van berusting maar 
nooit echt ongelukkig zijn. Het waren de gloriejaren van 
het straatcafé,de buurtverbondenheid,de fiets ,de 
radio,de grammofoon, de auto en de eerste televisie. 
Het was de tijd van de expo, president Kennedy, de 
contraceptiepil, de trouw van Boudewijn en Fabiola, de 
Beatles, de eerste mens op de maan, Eddy Merkx 
won de Tour en er waren de studentenbetogingen.

Mark de Bie, auteur en voordrachtgever, brengt ons de verhalen en anekdotes 
over de “tijd van toen”

Voor wie : iedereen die een gezellige namiddag met een lach en een traan 
Wanneer : 14/10/2014 om 14h 
Waar : Gildenhuis(nieuwe bovenzaal), Dorpsstraat 42, Stekene
Prijs      : 3€ voor leden, 6€ voor niet-leden

(incl koffie of thee en 2 koffiekoek)

Inschrijven kan al tot 11 oktober 2014  
bij Ludwine Rutsaert,          Teerling 14,   T 03 779 91 02 
of Anny D'Eer-Gorrebeeck, Potaarde 53, T 03 779 63 79
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14 oktober 2014 : Vormingsavond “Veilig Online” 
 ism Gemeentebestuur en Drugpunt Waas 

Mits wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor 
kinderen en voor jongeren een waaier aan 
mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van 
het internet alleen maar toenemen.
Tijdens deze vormingsavond laten we via een 
multimediapresentatie zien we hoe kinderen en 
jongeren  (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet. 

We leggen uit wat ze zo fantastisch vinden aan surfen, gamen, chatten, 
netwerken, ...  Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten 
aan bod. Maar de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun 
kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik?Je krijgt 
opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips.
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Voor wie : iedereen die kinderen en jongeren wil begeleiden op het internet 
Wanneer : 14/10/2014 om 19:30 
Waar : OC De Statie, Stadionstraat, Stekene
Prijs      : gratis toegang 
ism. Drugpunt Waas en de Gemeente Stekene 
Inschrijven bij de gemeente - team Gezin, Welzijn en Gezondheid  
T 03 790 03 61       
E gezin@stekene.be

19 oktober 2014: Gezinsbonddag “Ontspannend Oostende” 
Wist je dat Oostende meer is dan de zee alleen? 
Ontdek samen met ons op zondag 19 oktober tussen 
9u30 en 17u, de musea, de stad en geniet van 
optredens, straatanimatie, workshops, …
Een exclusief programma voor onze leden
In het CC De Grote Post kan je terecht voor o.a. De 
Piepkes (Roland Van Campenhout, Frederik Sioen en 
PJ Desmet) en Circus Lento. Straffe auteurs en 
illustratoren brengen hun boeken tot leven, en zelfs het 
kleinste en geheimste poppentheater zal er zijn.

Ontdek de musea: Heel wat musea uit Oostende zetten hun deuren wagenwijd 
open. Op vertoon van het Gezinsbond-polsbandje, kan je ze gratis bezoeken.
Het Leopoldpark - een park om te beleven: Hét startpunt voor straattheater, 
informatiestanden, workshops, … Ga zeker een kijkje nemen.
Een dagje vroeger? Om nog meer te genieten? Dat kan!
Op zaterdag 18 oktober kan je met Gidsbeurten de stad Oostende ontdekken, 
openen de musea hun deuren voor de deelnemers en hebben we een spannende 
avondafsluiter. Maar dat verklappen we nog niet!
Deelnemen? 
Binnenkort verneem je meer over onze ONT SPANNEND Oostendedag. Hou 'De 
Bond', de website van de gezinsbond én de speciale facebookpagina 
Oostendedag in de gaten.

https://www.facebook.com/events/780218965343209/
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19 oktober 2014:     Tweedehandsbeurs   
Tafelverkoop van baby- en kinderkleding (tot 12jaar), 
kinderwagens, kinderbedjes, autostoelen, maxicosi's, 
fietsjes... Geen speelgoed deze keer omwlle van onze 
speelgoedbeurs in november.

Tafelverkoop houdt in dat je zelf in staat voor de verkoop.  De  gezinsbond zorgt 
voor de organisatie en de accommodatie.  De verkoop wordt door jou zelf bepaald. 
Je kan ter plaatse jouw koopwaar aanprijzen en met eventuele kopers 
onderhandelen.

Voor wie : iedereen 
Wanneer :  19/10/2013 om 13:30h tot 15:30h
Waar :  Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene

Indien je wenst deel te nemen dan kan je inschrijven vanaf maandag 29/09/2014 
bij mevr Yvonne Van Der Kemp Stationstraat 48 – 9190 Stekene (Kemzeke)
bellen & afhalen tussen 19u & 21u op maandag en donderdag T 03/779.58.95.
Er wordt NIET met voorinschrijvingen gewerkt!    Het aantal inschrijvingen is 
beperkt!
Prijs :  10€ voor leden (op vertoon van hun lidkaart), 
                         15€ voor niet-leden

16 november 2014: Speelgoedbeurs 
Op onze speelgoedbeurs kan je babyspeelgoed, 
puzzels en boeken, gezelschapspelletjes,... kopen of 
verkopen via tafelverkoop. Natuurlijk allemaal werkend, 
volledig en in goede staat. 

Tafelverkoop houdt in dat je zelf in staat voor de 
verkoop.  De  gezinsbond zorgt voor de organisatie en 
de accommodatie.  De verkoop wordt door jou zelf 
bepaald. Je kan ter plaatse jouw koopwaar aanprijzen 
en met eventuele kopers onderhandelen.

Voor wie : iedereen 
Wanneer : 16/11/2014 van 10:30h tot 12:00h
Waar : Broedersschool, Nieuwstraat , Stekene

Het verkoopreglement kan je afhalen vanaf maandag 27 oktober 2014  
bij mevr. Janique Mollet Klaproosstraat 11 – 9190 Stekene T 03 789 01 47 
(bellen & afhalen tussen 18u30 & 21u)
Er wordt NIET met voorinschrijvingen gewerkt!    Het aantal inschrijvingen is 
beperkt!
Prijs : 7€ voor leden (op vertoon van hun lidkaart), 
                       12€ voor niet-leden

 



18 november 2014: “ Bubbels en Babbels” 
proeverij van champagne en cava  

Ontdek de wereld van champagne: waar wordt het 
gemaakt,  welke soorten, smaken en prijzen zijn er, hoe 
moet het gedronken worden, hoe moet het bewaard 
worden,…? Vragen waar Marc Van Seghbroeck een 
antwoord op geeft.
Er zijn ook gelijken aan champagne: de zogenaamde 
schuimwijnen zoals de crémants uit Frankrijk en 
Luxemburg, de cava uit Spanje, de prosecco uit Italië, 
en  andere.  Maar  zijn  het  gelijken  (of  beter)?  
Ontdek hierop het antwoord.

Uiteraard  worden  ook  enkele  champagnes  en/of  schuimwijnen  geproefd,  
6 in totaal. 
Voor wie : iedereen die van een glaasje bubbels kan genieten
Wanneer : 18/11/2014 van 19:30h tot 22h
Waar : OC De Statie, Spoorwegwegel 1,  Stekene
Prijs : 15€ voor leden, 20€ voor niet-leden

(incl proeverij van 6 flessen)
Inschrijven tot 11 november 2014
T  03 779 63 79 (Anny Gorrebeeck)
E  jongegezinnen.stekene@gmail.com

22 november 2014: Koken met Kids (-12j) “Patapas”

Wat dacht je van patapas? 
Dat zijn hapjes met patatjes. Hip, lekker en ideaal om te 
serveren wanneer je wil uitpakken met originele en 
verrassende gerechtjes. Onze jonge koks tot 12 jaar 
maken zelf patapas met receptjes van het Vlaams 
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. 

En wat dacht je van kraantjeswater met een smaakje? 
Proeven de ouders het smaakje....We zullen zien .... 

Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar 
Wanneer: 22/11/2014 om 14:00h 
Waar: Gildenhuis, Dorpsstraat 42, Stekene 
Prijs: 6€ voor leden, 10€ voor niet-leden

Proevers worden verwacht vanaf 17:00 
(proevers betalen 6€ gezinsprijs voor leden, 10€ gezinsprijs voor niet leden). 

Inschrijven kan al en tot 15 november 2014 en is VERPLICHT 
(ook voor de proeverij) 

T   03 789 18 83 (Els D'Eer)
E   jongegezinnen.stekene@gmail.com  .    
W  via inschrijvingsformulier op www.gezinsbond-stekene.be     
Betaling op rekeningnummmer 418-8044381-26 
met vermelding Koken – naam kind – aantal proevers 

http://www.gezinsbond-stekene.be/
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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.

'Vind ons leuk' op facebook.  Dat zouden wij LEUK vinden !
Ook daar vind je allerlei info over onze eigen activiteiten, 
activiteiten die wij als gezinbond Stekene 
ondersteunen en informatie van de Gezinsbond Nationaal.  

Je eigen suggesties, opmerkingen, voorstellen zijn ook van harte welkom !

 

Heb je zin om mee te werken? 
GRAAG ! 

We zoeken nog steeds enthousiaste gemotiveerde 
vrijwilligers om onze ploegen  te verjongen.   Ook 
voor 1 project of 1 activiteit kan je meewerken, het 
hoeft geen langetermijnengagment te zijn hoewel we 
graag wat meer jonge  bestuursleden zouden 
hebben. 

Weet je niet wat dit allemaal inhoudt ?  
Contacteer ons op jongegezinnen.stekene@gmail.com of bekijk even 
de   website "www.maakgezinnenblij.be"   en lees de verhalen.

http://www.maakgezinnenblij.be/
http://www.maakgezinnenblij.be/


 

Vanaf maandag 14/07/14 neemt mevr Hartwich Van Reusel de KOD Stekene 
over van mevr Katrien Heylen.
Graag wensen we - in naam van het bestuur -  Katrien te bedanken voor de 6 
jaar dat ze de KOD heeft behartigd. Ze heeft deze job steeds prima en 
consequent uitgevoerd.

Voor Hartwich is dit geen duik in het onbekende, ze heeft reeds enkele malen 
Katrien vervangen in het verleden en ook haar vader, Willy, heeft deze job 
vele jaren ter harte genomen. Er is afgesproken dat Katrien nog wat 
ruggensteun biedt indien dit nodig zou zijn.  Beide dames worden bedankt en 
succes toegewenst!

Voor alle leden: 
Ideeën en suggesties voor volgend jaar zijn altijd welkom 
op ons gekend mailadres: jongegezinnen.stekene@gmail.com  
of op onze facebookpagina

 

Wat reeds in ons hoofd leeft:
➢ Workshop Djembé voor kinderen/tieners en volwassenen
➢ Workshop Draagdoeken in de Week van de Opvoeding (mei 2015)
➢ Gezelschapspellennamiddag
➢ Workshop 'Ik wil meer bijen in mijn tuin'
➢ ...

Reacties graag ook op onze facebookpagina of via jongegezinnen.stekene@gmail

mailto:jongegezinnen.stekene@gmail
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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 studerende 
jongeren 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

Bij wie en hoe aanvragen ?
Hartwich Van Reusel – Brugstraat 29 – 9190 Stekene – T 0474 45 70 54 
De aanvraag gebeurt minstens 1 week op voorhand !! 

Kostprijs?
Je koopt 1 briefje per prestatie van de oppas. Je betaalt dan de oppas uren (4 
Euro per begonnen uur) + 1,5 Euro voor het briefje. Het gele briefje mag je 
houden als bewijs. Het blauwe briefje blijft in het boekje van de babysit. Het 
bedrag, 1,50 Euro, zorgt er voor dat de verzekering betaald is.  
Kort overzicht van de tarieven

• het vaste uurtarief is 4 euro - een overnachting (van 22u tot 8u) kost 
20 euro
het minimumtarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 
uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)

Deze tarieven zijn gelijk voor alle gewesten en afdelingen. 

Voor alle toekomstige jonge ouders: 
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 
T 03 789 18 83 E jongegezinnen.stekene@gmail.com.

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

Kinderoppasdienst 

Piepjonge Gezinnen 



Kortingskaarten Groot Gezin voor 
NMBS en De Lijn

Gezinnen met minstens 3 eigen kinderen 
kunnen reductiekaarten 'groot gezin' 
aanvragen.  Neem contact op met onze 
verantwoordelijke André De Vos, 
Bosdorp 65, Stekene, 03 779 93 00

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 en Go-passen kopen met 5 % korting op je spaarkaart.

Swingt je GSM-rekening de pan uit? 

Wij hebben ook Prepaid kaarten van Mobistar, Base 
en Proximus met 4% korting.

Cinefielen komen ook aan hun trekken en niet in het minst ! 
Op een cinematicket van Kinepolis krijg je maar liefst 2 € 
korting op je spaarkaart. Leden van de Gezinsbond 
krijgen 1,40 euro korting op hun spaarkaart als ze in 
hun afdeling filmtickets (zonder parking) kopen voor Siniscoop . 

Er is altijd een voorraad van alle producten bij de verantwoordelijke.
Heb je vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de plaatselijke 
verantwoordelijke Raymond Van Der Steichel, Dauwstraat 28, 
T 03 779 92 19

Voordelen 



      Je lidkaart is meer waard bij volgende winkeliers in Stekene

De vier Jaargetijden – Dorpsstraat 46 - Geschenken
         De Ruyte – Dorpsstraat 88 – Lingerie
              Vercruyssen – Dorpsstraat 46C – Opticien

          Standaard Boekhandel – Dorpsstraat – Boekhandel

Handen te kort? Dienstencheques bieden de uitkomst. De ideale manier 
om voordelig en volstrekt legaal huishoudhulp in te huren. En alsof dat 
nog niet genoeg is, krijgen leden van de Gezinsbond 0,75 euro

   spaarkorting per gebruikte dienstencheque. 

Eni is extra voordelig voor leden van de Gezinsbond. Al meer dan 
30.000 leden werden klant die per jaar tot 40 euro besparen! Je 
kan zo je lidgeld terugverdienen... Alle informatie vind je op de 
website van de Gezinsbond

De Gezinsbond koos Telenet als partner voor vaste telefonie. 
Welk tarief je gezin ook kiest, je hebt als lid van de 
Gezinsbond recht op 15 euro ledenkorting per jaar, drie jaar 
lang. Voor meer informatie kan je terecht op de website van 
de Gezinsbond. 

Maandelijks gaat de Gezinsbond live op Radio 1. Elke eerste dinsdag van de 
maand kan je luisteren naar een uitzending van Radio Gezinsbond. Tijdens dit 
programma gaan we in op de actualiteit, belichten we enkele nieuwe projecten 
van de Gezinsbond en grasduinen in het aanbod cultuur.

Wil je alle nieuwtjes van jouw Gezinsbond uit eerste hand horen, stem dan 
elke eerste dinsdag van de maand net na 20u zeker af op Radio 1. 

Radio Gezinsbond 

Je lidkaart waarmee je spaart 

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=71


Met veel aandacht heeft de Gezinsbond kennisgenomen van de maatregelen die 
de nieuwe Vlaamse regering wil nemen om de kinderbijslagen te hervormen.

We vinden het positief dat kinderbijslag eindelijk erkend wordt als een recht 
van  het  kind,  los  van  het  beroepsstatuut  van  zijn  ouder(s).  Ook  een 
vereenvoudiging door een gelijke basiskinderbijslag toe te kennen aan elk kind 
ongeacht  zijn  rang  stond  op  ons  programma,  maar  dan  wel  aangevuld  met 
substantieel  hogere  leeftijdsbijslagen.  We  vinden  het  dan  ook  positief  dat 
gezinnen  met  één  kind  en  de  meeste  met  twee  kinderen  voortaan  wat  meer 
kinderbijslag krijgen. We zijn tevreden met de uitbreiding van de sociale toeslagen 
tot gezinnen met een laag inkomen. De huidige sociale toeslagen die beperkt zijn 
tot bepaalde sociale categorieën discrimineren immers werkende koppels met een 
laag inkomen.

Het  regeerakkoord  bevat  echter  ook  maatregelen  die  voor  ons  als 
gezinsorganisatie onaanvaardbaar zijn. 

Zo druist het afschaffen van de leeftijdsbijslagen in tegen elke logica, omdat 
kinderen  meer  kosten  naarmate  ze  ouder  worden.  Deze  maatregel  zal  vooral 
gezinnen  met  oudere  kinderen  treffen.   Gezinnen  met  kinderen  verliezen  al 
decennia lang aan koopkracht  omdat  de bedragen van de kinderbijslagen niet 
welvaartsvast zijn. Over een toekomstige welvaartsvastheid lezen we niets in het 
regeerakkoord. 

Ook het toekomstige bedrag van de gelijke basiskinderbijslag wordt  niet 
vermeld. De hoogte van dat bedrag is echter cruciaal om uit te maken in welke 
mate  de  hervorming  van  de  kinderbijslagen  een  stap  vooruit  betekent  voor 
gezinnen met  kinderen.  Op basis  van  de  bedragen die  momenteel  circuleren, 
zullen ook gezinnen met drie kinderen er fors op achteruit gaan. Dat is voor ons 
ontoelaatbaar.

De grootte van een gezin mag dan een persoonlijke keuze zijn, dat is nog 
geen reden om onze solidariteit met deze gezinnen af te bouwen. In Vlaanderen 
en Brussel  gaat  het over  méér dan 150.000 gezinnen met méér dan een half 
miljoen kinderen. Een compensatietoeslag lijkt ons voor deze gezinnen dan ook 
aangewezen. 

In het regeerakkoord staan nog tal van andere maatregelen die gezinnen kunnen 
treffen zoals de hervorming van de woonbonus en de afschaffing van de gratis 
hoeveelheid  elektriciteit  en  water.  Wij  hebben begrip  dat  de Vlaamse regering 
moet  besparen,  maar  we aanvaarden niet  dat  deze besparingen hoofdzakelijk 
gebeuren ten koste van gezinnen met kinderen. 

Frans Schotte, algemeen voorzitter van de Gezinsbond: 
"Financieel weerbare gezinnen met voldoende koopkracht zijn een pluspunt voor 
heel  de  maatschappij.  De  minder  weerbare  gezinnen  moeten  bijkomend 
ondersteund worden.  Een hele uitdaging voor de  Gezinsbond, om dit mee waar 
te maken. En om de partijen te wijzen op wat ze terzake beloofd hebben vóór de 
verkiezingen". 

Manu Keirse, Gezinspolitiek secretaris – 0475/90.90.37
Frans Schotte, algemeen voorzitter - 0477/49.73.99

Het Vlaams regeerakkoord op gezinsvriendelijkheid gescreend
een eerste reactie van de Gezinsbond.        Persbericht van 24 juli 2014


