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Voorwoord

Er komen ook heel wat uitdagingen op ons af. Denk maar aan de
Ledenwervingscampagne die voor de komende weken gepland staat.
De Gezinsbond zal campagne voeren via o.a. kranten en
tijdschriften, radio en regionale televisie. Ook als afdeling kan je iets
doen. Nuttige tips vinden jullie op de website voor vrijwilligers – Jij
als vrijwilliger – Ledenwerving. Als gewest zullen wij de
ledenwervingsactie goed opvolgen en jullie informeren.

Zweminstuif
SPETTERSPAT
Zweminstuif voor het hele gezin!
Vrij spelen – waterspeeltuin – aqua speelbaan – avontuurlijk
materiaal –
gratis badmuts voor elk kind
Waar? Zwembad Hofstade – Zandstraat 3, 1981 Hofstade
Wanneer? Zondag 8 november 2015 (14u – 16u)
Kostprijs: € 1/persoon – € 3/gezin
Een initiatief van de Gezinssportfederatie vzw: GSF provincie
Vlaams-Brabant en GSF provincie Antwerpen i.s.m. lokale GSF-clubs
& Gezinsbondafdelingen
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Startdagen
PROGRAMMA
-

Verwelkoming met koffie
Welkom en algemene info door Jos Haverals, Gewestvoorzitter i.a.
'Ledenvoordelen' door Dries Buysse
Promotiemateriaal, ‘Spel’, Demo SCW Webtoepassing Activiteitenbeheer en informatie allerlei
door Wouter De Pooter, educatief medewerker
Pauze
Algemene info, toekomst Gezinsbond en kennismaking met de nieuwe Algemeen Directeur,
Sylvie Vercammen
Allerlei – Rondvraag
Aperitief & middagmaal (einde ± 15u00)

Zaterdag 14 november 2015 in Opwijk
(Zaal Teaterhuyse – Gasthuisstraat 14, 1745 Opwijk)
Zaterdag 21 november 2015 in Kester
(Zaal Ter Heyde – Kesterweg 35, 1755 Kester)
EXTRA
Vergeet niet dat de bonnenboekjes 2016 EN de (gratis) contactmapjes EN een promotiepakket
(zie BraVo! oktober 2015) beschikbaar zullen zijn.
 De aanwezige afdelingen worden verwend met een extra promopakket.
 Trekking tombola bonnenboekjes (vergeet de nog in je bezit-zijnde bonnen voor de
bonnentombola niet mee te brengen)
 Trekking tombola Kinderoppasdienst (KOD) (vergeet de verzekeringsbriefjes niet mee te
brengen).
 Verrassingstombola onder de aanwezigen
 HEEL BELANGRIJK: breng leuk promotiemateriaal (flyers, folders, jaarprogramma, …) van je
eigen afdeling zeker mee. Tips en leuke ideeën kunnen zo uitgewisseld worden.
Breng ook oude (promotie)folders, flyers, affiches mee. Zo moet je in de toekomst niet meer
twijfelen wat nog wel en niet meer mag gebruikt worden
Meer info:
secretaris@gezinsbond-ahv.be of wouter.de.pooter@gezinsbond.be

Riddershow
Riddershow 'Pas geridderd'
Ridder Jan en Ridder Marc zijn net tot ridder geslagen. Hun kasteel vol gangen en diepe ruimtes
lijkt wel een doolhof, en op zoek naar elkaar, tuimelen ze van de ene vreemde situatie in de
andere. Ridder Jan droomt reeds van draken verslaan en Ridder Marc van Fifi en jonkvrouwen. Ze
popelen vooral om als ridders te strijden!
Waar? nieuwe feestzaal te Brussegem
Wanneer? Zondag 22 november 2015 om 15u
Kostprijs:

-

Kinderen tot en met 6 jaar: Gratis

Leden Gezinsbond: kinderen > 6 jaar en/of volwassenen : € 5,00
Niet-leden Gezinsbond: kinderen > 6 jaar en/of volwassenen : € 7,00
Na de voorstelling zal gratis een drankje & chips of koffie & taart aangeboden worden ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de afdeling.
Inschrijving: storting op rekening 799-5194273-22 van de Gezinsbond Brussegem.
Meer info: www.gezinsbondbrussegem.be of 0475-73.18.10 (gsm secretaris Brussegem)
Voorstelling van de afdeling Brussegem i.s.m. het gewest Asse-Halle-Vilvoorde.
Ook leden van andere afdelingen zijn welkom.
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Mijn ouders zijn uit elkaar
Mijn ouders zijn uit elkaar
Gratis informatieavond over de steun die kinderen bij een scheiding nodig hebben
Als ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, los van hun leeftijd, een heftige gebeurtenis.
Zo'n scheiding zet hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop. 'Thuis' wordt vanaf nu 'bij mama'
en 'bij papa'.
Hoe ga je als ouder om met de onrust, boosheid en het verdriet van je kind(eren)? Hoe kan de
omgeving kinderen en ouders tot steun zijn? Wat kan je als grootouder, als leerkracht, als leider
van de jeugdbeweging betekenen?
Claire Wiewauters vertrekt vanuit de ervaring van kinderen. Ze adviseert ouders hoe ze hun
kinderen op een gepaste manier kunnen ondersteunen. Aandachtig kijken naar het gedrag van
kinderen en luisteren naar hun verhaal helpt om een zicht te krijgen op wat kinderen nodig hebben.
Pasklare antwoorden zijn er niet, wel enkele richtingwijzers. Deze helpen ouders om de
scheidingsstorm te trotseren en het herstel van veerkracht bij het kind te bevorderen.
Claire Wiewauters is pedagoog en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen. Ze is
verbonden aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en doceert aan de
opleiding Gezinswetenschappen van de HUB-KAHO.Ze is samen met Monique Van Eyken auteur van
het boek 'Een week mama, een week papa? Wat kinderen bij scheiding écht nodig hebben',
uitgegeven bij Lannoo in juni 2014.
Waar? GC Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, zaal Bakhuis (Opwijk).
Wanneer? Dinsdag 24 november 2015 om 19u
Inschrijven: aan de balie van het sociaal huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 (Opwijk) of via
dewegwijzer@opwijk.be.
Infoavond van de afdeling Opwijk i.s.m. de gemeente Opwijk en het gewest Asse-Halle-Vilvoorde

Promotiemateriaal
Verschillende materialen werden vernieuwd volgens de nieuwe huisstijl. Zo vind je in de
bondswinkel nieuwe tafellakens en vlaggen. We verwachten ook nog nieuwe parasols, spandoeken,
… Ideaal om de Gezinsbond het hele jaar door voor te stellen op activiteiten is de vernieuwde
affiche. Hang ze op waar je mag en kan.
Er zijn ook nieuwe gadgets: frisbees, jojo's en bellenblazers.
Elke afdeling ontvangt van het gewest een gratis promotas gevuld met:
een bellenblazer, een jojo, een balpen, een frisbee, een affiche ledenwerving, een affiche
Gezinsbond, een welkomfolder, een voordelenflyer, een visitekaartje, een brochure Ledenwerving,
een brochure Aanbod 2016, een exemplaar Enig Stuk en een exemplaar van stickervel Toppie.
Zie ook BraVo! oktober 2015.
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Krokuskriebels
Krokuskriebels 2016
Van 6 tot en met 14 februari 2016 (tijdens de krokusvakantie) organiseert de Gezinsbond
voor de achtste keer op rij het museumproject Krokuskriebels.
Heel wat musea in Vlaanderen en Brussel rollen dan hun rode loper uit voor gezinnen met jonge
kinderen (tot 12 jaar) en organiseren superleuke, verrassende, speelse activiteiten voor jong en
oud. Beleef een onvergetelijk avontuur met het hele gezin!
Meer info:
- krokuskriebels@gezinsbond.be
- www.krokuskriebels.be (vanaf 15 december)

De Bijl van Cupido
De Bijl van Cupido
Nog nooit hebben we in de liefde zo veel vrijheid gehad om te kiezen. En nog nooit zijn we zo
massaal uit elkaar gegaan. Tussen alle mogelijkheden, alle obstakels en de steeds veranderende
maatschappij proberen Vlaamse koppels overeind te blijven. In de televisiereeks De Bijl Van Cupido
praatte Annick Ruyts met Vlamingen over hoe ze vandaag met hun relatie omgaan. Nu brengt ze
deze verhalen in een voordracht.
De Bijl van Cupido gaat over u en ik. Het zijn persoonlijke verhalen, verhalen over liefde maar ook
over echtscheiding, jaloezie en (terug) single zijn. Annick ging met mensen praten, om te weten te
komen welke beslissingen zij genomen hebben. Hoe ze hindernissen hebben genomen en hoe ze
het ervan afgebracht hebben.
Hoe zou jij vertellen dat je weggaat als het 'op' is? En hoe vertel je het aan je kinderen? Hoe kun je
scheiden en toch samen ouder blijven?
Wat betekent het om er terug alleen voor te staan?
Waarom zijn we jaloers? Wat is gezond en wat niet?
Hoe steunen we elkaar, hoe hebben we lief, hoe reageren we in crisissituaties?
Annick Ruyts brengt verhalen van koppels en singles en vertelt welke hefbomen deskundigen
aanreiken om je relatie te versterken. Ze schetst hoe mensen kunnen leren uit (negatieve)
ervaringen om hun gezinsrelaties sterker te maken.
Wanneer? Woensdag 20 april 2016
Waar? GC De Zandloper – Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
Inkom: leden: € 3,00 – niet-leden: € 6,00
Meer info:
(ook voor andere data en locaties)
www.gezinsbond.be/cupido of www.gezinsbond-ahv.be

Nieuwe Spaarhandelaars
Nieuwe spaarhandelaars in het gewest Asse-Halle-Vilvoorde
ECORAD (Kapelle-op-den-Bos): www.ecoroad.be
DOOPSUIKER DE BUYSER (Kapelle-op-den-Bos): www.doopsuikerdebuyser.be
Nieuwe spaarpartners in ons gewest:
Colmar (Drogenbos en Groot-Bijgaarden): www.colmar.be
Plantentuin Meise: www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/index.php
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Promoot de nieuwe spaarhandelaars bij je leden
Maak de spaarkorting bekend via je afdelingsblaadje, je website, Facebookpagina… en vertel erover
op activiteiten.
Meer info: www.gezinsbond.be/handelaars
Meer info over spaarpartners: www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Spaarpartners

Kortingskaarten
Het is een moeilijke tijd geweest.
Eind dit jaar vervalt de geldigheidsdatum van de kortingskaarten grote gezinnen. Niet alleen van de
jaarlijkse te hernieuwen kaarten, maar ook van de vijfjaarlijkse. Door de onduidelijkheid die er was
over de toekomst van deze kaart, vroegen we de nieuwe kaarten nog niet uit te reiken.
De Lijn heeft de lijnkaart% die houders van deze kortingskaart mochten kopen, afgeschaft. Maar in
ruil mogen we nu wel lijnkaarten met 10% korting verkopen aan al onze leden.
Voor de NMBS is de toekomst van de kortingskaart voor grote gezinnen op zijn minst onduidelijk.
Het past niet in hun toekomstvisie, maar mits benadering van de bevoegde minister, de
partijvoorzitters, vicepremiers in de federale regering en mobiliteitsspecialisten, is er momenteel
een nadrukkelijk verwoorde intentie van minister Galant, dat zij in de nieuwe beheersovereenkomst
het behoud van de korting voor grote gezinnen, gekoppeld aan deze kortingskaart grote gezinnen
wenst te behouden.
N.a.v. een door de minister goedgekeurde tekst heeft de Gezinsbond beslist dat er voldoende
redenen zijn om de hernieuwing op te starten.
Deze toelichting komt ook in De Bond en op de website.
De nieuwe kaarten zijn in druk gegeven en worden half november verwacht. De concrete richtlijnen
vind je in bijlage.
Wanneer er verdere evolutie komt in de totstandkoming van de beheersovereenkomst, laten we dit
zeker onmiddellijk weten.
Maar het belangrijkste nieuws is dat we opstarten met de verspreiding van de kortingskaarten
2016 en 2016-2020.
Meer info: kortingskaarten@gezinsbond.be

Bonnenboekjes
De bonnenboekjes 2016 zullen vanaf november beschikbaar zijn. Je kan ze ophalen tijdens de
startdagen. De andere afdelingen kunnen ze afhalen op het gewestsecretariaat tijdens de
permanentie.

Contactmapjes
Naast de bonnenboekjes zijn, zoals vorig jaar, ook de nieuwe contactmapjes beschikbaar op het
gewestsecretariaat. Je kan deze samen met de bonnenboekjes ophalen.

Kinderkost
De nieuwe folders van Kinderkost voor het seizoen 2015-2016 zijn beschikbaar op het
gewestsecretariaat in Wemmel. Zowel de deelnemende afdelingen als alle andere geïnteresseerde
afdelingen kunnen de flyers ophalen en aan hun leden bezorgen.
Bestellen kan via materiaal@gezinsbond-ahv.be.
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Voor je eigen nieuwsbrief
Voor je eigen nieuwsbrief
De Gezinsbond heeft zowel lokaal als overkoepelend heel wat te bieden aan haar leden.
Net door dit groot en gevarieerd aanbod, kiezen gezinnen vaak om lid te worden en te blijven.
Neem naast je eigen aanbod uit de afdeling ook interessante items uit het overkoepelend aanbod
mee op in je communicatie met je (potentiële) leden.
Meer info:
Website voor vrijwilligers - Promoten - Voor je eigen nieuwsbrief

Bokrijkabonnement
BOKRIJKABONNEMENT 2016
BESTEL NU jouw Bokrijkabonnement 2016 via gezinsbondlimburg.be aan een super-voordeeltarief
van €70 i.p.v. €95. Bestellen kan t.e.m. 30 november 2015.
Met een Bokrijkabonnement geniet je een jaar lang van voordelige activiteiten in Bokrijk, maar
ook bij tal van andere partners zoals Plopsa, ZOO Antwerpen, Planckendael, GaiaZoo, Bellewaerde,
Technopolis, …. Meer info? www.bokrijk.be
Tarief Gezinsbond:
- Gezins– of grootouderabonnement: € 70
- Individueel abonnement: € 40
- Kinderabonnement (3 t.e.m.12j.): € 13
Hoe bestellen tussen 27/10 en 30/11/2015?
1) Stuur jouw gezinsgegevens door via www.gezinsbondlimburg.be. Kortingscode=1610Bond
2) Betaal het correcte bedrag op rekeningnummer BE18 0014 6705 3965 van Gezinsbond
Limburg (BIC: GEBABEBB) met vrije mededeling
‘Bokrijk/lidnummerGezinsbond/nummerBokrijkabonnement’ (max.5d. na stap 1).
Voorwaarden: Het gezinsabonnement is bestemd voor ouders en hun ongehuwde, inwonende kinderen. Niet geldig voor inwonende
kleinkinderen en grootouders. Het grootouderabonnement is voor grootouders en hun kleinkinderen t.e.m. 18 jaar. Elk gezinslid krijgt een
abonnementskaartje op naam. Het abonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan familie of kennissen. Inhoud onder
voorbehoud van wijzigingen. Voor alle details en voorwaarden, kijk op www.bokrijk.be. * Laattijdige of onvolledige aanvragen of betalingen
worden niet aanvaard. (Uiterlijk 30/11/2015)

Meer info:
0471-31.81.40 of bokrijk@gezinsbond.be
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Wedstrijd
In de vorige edities van Bond-ig konden jullie kennismaken met een nieuw initiatief. Er zijn veel
reacties en goede antwoorden op de wedstrijd gekomen. Voldoende redenen om opnieuw 10
vragen te stellen, waarvan het antwoord terug te vinden is in onze nieuwsbrief. Het enige wat je
moet doen, is ons de 10 juiste antwoorden bezorgen. 3 winnaars maken kans om € 20 in hun
online portemonnee te krijgen.
Winnaars van de vorige wedstrijd: Liesbet De Keyser (Grimbergen), Godelieve De Smedt
(Grimbergen) en Alfred Verholen (Kapelle-op-den-Bos)
10 vragen:
1. Hoe heet de voorstelling van Annick Ruyts?
2. Wat is de kortingscode voor het Bokrijkabonnement?
3. Wat zit er allemaal in de promotas?
4. Waar vind je meer info over de spaarpartners van de Gezinsbond?
5. Waar zijn de Startdagen van het gewest?
6. Wie spreekt er op 24 november in Opwijk?
7. Wat organiseert de Gezinsbond voor de achtste keer?
8. Welke briefjes mag je niet vergeten mee te brengen naar de Startdagen?
9. Waar vind je meer informatie voor je eigen nieuwsbrief?
10. Hoe kan je nieuwe spaarhandelaars bij je leden promoten?

Kalender 2015
8 november:
13 november:
14 november:
21 november:
22 november:
24 november:

Provinciale zweminstuif (Hofstade)
Grootoudersontmoeting (De Factorij – Schaarbeek)
Startdag (Opwijk)
Startdag (Kester)
Riddershow (Brussegem)
Mijn ouders zijn uit elkaar (Opwijk)

Kalender 2016
6 – 14 februari:
20 april:
9 – 16 september:

Krokuskriebels
De Bijl van Cupido – Annick Ruyts (GC De Zandloper – Wemmel)
Vakantie voor grootouders en senioren (Reigersnest – Koksijde)
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