
Welkom bij 
Gezinsbond 

Stekene



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 0498 547 906 

Secretariaat 
Ledenadministratie   
Kortingskaarten NMBS

Vanhove Nancy Pauwel Hauweplein 2
Stekene

03 677 15 86

Onthaal 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 54 34

De Clercq Theo Klapdorp 60, Sint Pauwels 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 Hooste Ann Molenbergstr 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) en 
rittenkaarten De Lijn zijn:
Benny Vercauteren Nora Van Renterghem 
Bagonielaan 19 – Sint-Pauwels Plaisantstraat 10 – Moerbeke Waas



Je vindt ons ook op de digitale snelweg ...

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

www.gezinsbond-stekene.be
voor alle 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 !

Wil je onze nieuwigheden als eerste weten, meld je dan aan om de 
nieuwe maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen op: 
jongegezinnen.stekene@gmail.com en voeg dit mailadres alvast toe aan 
je contacten zo komt de nieuwsbrief niet bij je spam terecht

Goesting om te helpen ? 

Als gastvrouw of gastheer op een activiteit, 
als mede-organisator van een activiteit, beheerder van  
de website of de facebookpagina, maker van digitale 
nieuwsbrief,…? Af en toe of vaker? 

Welk talent je ook hebt, waar je passie ook zit, laat het weten via 
jongegezinnen.stekene@gmail.com

Misschien hebben jullie ook leuke activiteiten in gedachten... 
laat het ons weten via mail, messenger of via onze online 
ideeënbus. Niets is ons te gek, elk idee is welkom.. 

mailto:Jongegezinnen.stekene@gmail.com
mailto:jongegezinnen.stekene@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Gezinsbond-Stekene
http://www.gezinsbond-stekene.be/


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 !! 

Gezinsbond Stekene beschikt 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 ...

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


      Het bonnenboekje is voorgoed verleden tijd: het wordt nóg gemakkelijker om   
      korting te sparen. Het enige dat je daarvoor nodig hebt: 
    De lidkaart waar je mee spaart!

      Omdat onze handelaars overtuigd zijn dat je de spaarkaart nu nóg meer gaat 
    gebruiken, geven sommige vanaf nu een permanent hogere korting, waarvan je 
      niet één keer, maar wel HET HELE JAAR DOOR kan genieten! Neem snel een 
      kijkje welke handelaar in jouw buurt vanaf nu een verhoogde korting geeft en 
      rep je naar jouw lokale handelaar.  

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

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... 

Steek je lidkaart in je handtas of je broekzak of sla de QR-code op in 
je gsm.  De handelaar scant je kaart of je code en ziezo, jouw korting 
staat erop!  Snel én handig toch? 

Je kan online via 'mijngezinsbond' op www.gezinsbond.be je verrichtingen en he 
spaartegoed raadplegen

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. 

https://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Spaarpartners
https://www.gezinsbond.be/handelaars/Paginas/default.aspx
http://www.gezinsbond.be/


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 kinderbijslagfonds
• 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. 

      

 Voordelig met tram en bus

Geen recht op een kortingskaart?  Geen probleem... Vooraleer je met de tram 
of bus op stap gaat, ga even langs bij onze plaatselijke verantwoordelijke van 
de Gezinsbond. 
Benny Vercauteren Bagonielaan 19 te 9170 Sint -Pauwels - 03/789 00 88
Nora Van Renterghem Plaisantstraat 10 te 9180 Moerbeke - 09/346 91 56

Je krijgt 10 % spaarkorting op een 10-rittenkaart van De Lijn



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

De ideale plek voor actief gezinsplezier, familieweekends en verblijven 
groepsverband.  Lekker genieten van het fiets- en wandelparadijs in 
het gastvrije Limburg of avontuurlijk ontspannen, dat doe je in 
Houthalen!    Je beleeft vakantie midden in een prachtig natuurdomein 
met een echt zwemvijver met strand op wandelafstand en onbeperkte 
wandel- en fietsroutes op alle niveaus. 

Gezinsbondleden ontvangen 5% korting op het verblijf op de gezinsspaarkaart.  
Meer info en boeken kan je via www.gezinsvakantie.be/aanbod/bosberg

Reigersnest – Koksijde 
Een enorm gezinsvriendelijke no nonsense speel- en vakantieomgeving 
met eigen stukje duinen en vele gratis ontspanningsfaciliteiten 
(binnen en buiten) voor jong en oud. Echt iedereen voelt zich thuis in 
dit gezinsvriendelijk huis in Koksijde.  Ervaar de unieke huiselijke 
sfeer: echt iedereen is oprecht welkom! 

 Gezinsbondleden ontvangen 5% korting op het verblijf op de gezinsspaarkaart.
Meer info en boeken kan je via  www.gezinsvakantie.be/aanbod/reigersnest

http://www.gezinsvakantie.be/aanbod/bosberg
http://www.gezinsvakantie.be/aanbod/reigersnest/
http://www.gezinsvakantie.be/aanbod/reigersnest/
http://www.gezinsvakantie.be/aanbod/bosberg
http://www.gezinsvakantie.be/
http://www.gezinssportvlaanderen.be/
http://www.afya.be/


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.

Zandkastelen bouwen, gezellig een terrasje doen… voor een
deugddoende vakantie aan zee moet je in Vayamundo 
Oostende zijn. De vakantieclub ligt aan de zeedijk en biedt
animatie voor jong en oud. Bij slecht weer neem je een duik
in het overdekte zwembad of ga je aan de slag in de 
fitness. Relaxen kan in de sauna, welnessruimte of jacuzzi. 

In Vakantieclub Vayamundo Houffalize , gelegen aan de 
Ourthe in het hart van de Ardennen, kom je helemaal tot rust 
Elk weekend staat het gezin centraal en wordt er alles aan 
gedaan om je zorgeloos te laten genieten van elkaar. Voor 
kinderen zijn er tal van speelruimtes, avontuurlijke activiteiten 
en een kinderboerderij. 

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 Centerparcs – Sunparks 
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 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. 

Vakantiepark Hengelhoef 
Midden in het groene Limburg, is altijd een uitstap waard. 
Waterratten vinden hun gading in het subtropisch 
zwemparadijs of in de waterplas met uitgestrekt zandstrand. 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen naar hartenlust klimmen en 
klauteren in het indoor speelpaleis Villa Victor, waar ook de 

allerkleinsten, onder toezicht van hun ouders, zich uitleven met aangepast speelgoed. In 
Vakantiepark Hengelhoef is iedere vakantiedag een feest! 

10 % spaarkorting  is geldig zowel op het zwembad, de binnenspeeltuin als op de standaard 
verblijfstarieven.  Je moet de korting aanvragen aan de receptie van het vakantiepark. De 
korting wordt ENKEL ter plaatse (!) aan de receptie van het vakantiepark via je 
lidkaart Gezinsbond. Afnames van je spaartegoed zijn niet mogelijk. 

https://www.gezinsvakantie.be/aanbod/individueel/177/voordeel-bij-landal-greenparks#/booking-step-1
http://www.gezinsvakantie.be/
http://www.vayamundo.be/nl
http://www.vayamundo.be/nl
file:///E:/Users/Gebruiker/Documents/GEZINSBOND/Documents/
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