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Ledendienst:  
 

Luc Liekens, De Mortel 43  
TEL: 03/651.92.92  
E-mail: lucliekensgezinsbond@hotmail.com  
Lidmaatschap tot eind 2020 : € 41.00  
Iedereen, met of zonder kinderen die het gezin in zijn hart draagt, kan lid 
worden van de Gezinsbond.  
Wend je tot de ledendienst bij aansluiting, verhuizing, naamswijziging,  
wijziging van je lidkaart of bij het niet ontvangen van het maandelijks blad 
“De Bond”. 
 

Kinderoppasdienst:  
 
Kathy De Laet, Klaverheide 126  
TEL: 03/633.04.76 GSM: 0479/81.86.24  
E-mail: kinderoppasbrasschaat@gmail.com  
Occasionele oppas ten huize van het aanvragend gezin.  
Aanvragen: minimum 2 werkdagen op voorhand  
www.kinderoppasdienst.be  
Telefonische aanvragen maandag tot en met donderdag: 20:00 - 21:30  
 

In blijde verwachting?  
 

Mieke Vandewalle, Leopoldslei 130  
TEL 03/652.05.62  
E-mail: mieke.vdwalle@outlook.be  
Geboortegeschenk, gratis abonnement op “brieven aan jonge ouders”. 
Gratis eerste aansluiting bij een geboorte (indien nog nooit eerder lid).  
Gratis of aan spotprijs te huren ooievaar.  

 

 
 



Penningmeester:  
 

Guido Stubbe, Van de Wiellei 117  
Tel: 03/651.60.29  
E-mail: guido.stubbe@skynet.be  

 
Lidkaart waarmee je spaart  
 

Spaarafgevaardigde: Nadine Pauwels, Molenveld 10  
GSM: 0497/23.69.39  
gezinsbond.brasschaat@gmail.com  
 
In dit boekje vind je een lijst met deelnemende handelaars uit je regio. 
 

 
 
 
Als lid in 2020 krijg je 2 nieuwe lidkaarten. Met deze magneetkaarten kan 
je bij aangesloten handelaars en partners winkelen, sparen en kopen.  
Wanneer je als lid iets aankoopt, betaal je het volledige bedrag en ontvang 
je korting via je lidkaart.  
 
Die spaarkorting komt in je online portemonnee, die je kan raadplegen via 
“mijn gezinsbond”. Met de opgespaarde korting kan je per schijf van           
€ 10.00 betalen in één van de aangesloten handelszaken.  
 
Op www.gezinsbond.be vind je alle info hierover. Ook de aangesloten 
handelszaken van heel Vlaanderen en allerlei nationale acties via de rubriek 
“ledenvoordelen” bij de link “handelaars” en “spaarpartners”. 

 

 

 

Gebruik je kortingsbon van 10% uit je bonnenboekje! 



Kortingskaart Groot gezin  
 

Thierry Huyshauwer, Middelkaart 5  
E-mail: thierry.huyshauwer@telenet.be  
 
Kaart voor gezinnen met 3 of meer kinderen.  

 Voor kinderen geboren in 2007 of tussen 1995 en 2001 

 Voor ouders met tijdelijk recht op jaarkaarten 

 Ouders die vergeten zijn hun vijfjarenkaart te vernieuwen 
 
Wat bezorg je bij de afgevaardigde? 

 Formulier ‘gezinssamenstelling’ gelegaliseerd door de dienst 
bevolking van de gemeente 

 Voor kinderen van 18 tot 25 jaar, een attest van de kinderbijslag 

 Indien er geen drie kinderen op het formulier 
‘gezinssamenstelling’ staan, aantonen met bijkomende 
documenten dat het  gezin effectief drie telt/telde (kopie 
trouwboekje bv.) 

 Aanvraagformulier downloaden op 
www.gezinsbond.be/kortingskaarten en aanduiden voor wie de 
aanvraag telt 

 Kosten per gezin: € 6.00, bij thuisbestelling € 7.00 

 Duplicaat voor verloren / gestolen kaart:  € 5.00,  
bij thuisbestelling: € 6.00 

 

Activiteiten:  
 

Mieke Vandewalle, Leopoldslei 130  
TEL: 03/652.05.62  
E-mail: mieke.vdwalle@outlook.be  
Lees regelmatig ons magazine “De Bond” en de Brasschaatse Film. 
Je vindt op het juiste moment alle informatie over:  
Plaatselijke Activiteiten zoals vormingsavonden in samenwerking  
met andere verenigingen  
Gewestelijke en nationale activiteiten zoals busreizen, Schorremorrie, 
gezinsdagen …  



Verkooppunt Brasschaat:  
 

Christina Cop, Middelkaart 5  
E-mail: christina.cop@telenet.be  
 
Bestel NMBS passen, lijnkaarten en filmtickets en krijg korting op uw 
lidkaart / spaarkaart.  
 
NMBS passen: go-pas aan 53 euro, rail-pas aan 83 euro en keycard aan 24 
euro: -5% korting  
 
Lijnkaarten aan 16 euro: -10% korting  
 
Filmtickets voor UGC Antwerpen aan 9,40 euro en Kinepolis aan 11,30 
euro: € 2.00 korting per ticket  
 
Zitdagen (afhaalmomenten van bestelling)  
Lokaal Duivenbond: Hendrik Luytenplein (naast Cocorico).  
Woensdagen: 22/1 - 19/2 - 25/3 - 29/4 - 27/5 - 24/6 - 23/9 - 21/10 - 18/11 - 16/12 

Telkens van 15:30 - 17:00 uur. (NIET IN JULI EN AUGUSTUS)  
Bestellen ten laatste de vrijdag voorgaand aan de zitdag.  
Lidkaart / spaarkaart niet vergeten en liefst gepast geld meenemen.  
Afnames van de spaarkaart zijn mogelijk per schijf van € 10.00.  
 

 

  Tweedehandsbeurs 2020 

 

WAAR? 

Ruiterhal Brasschaat 

 

WANNEER? 

18 oktober 2020 

 

Kwalitatieve kinderkleding + speelgoed 

 

Zelf verkopen? 

Contact: 

christina.cop@telenet.be 

 



Gezinsvriendelijke handelaars 

An Lingerie 
Bredabaan 180 – 2930 Brasschaat    03/651.49.71 
 

Fietsen Wildiers 
Antwerpsesteenweg 213 – 2950 Kapellen   03/664.38.41 
 

Colora Verfhandel 
Hoogboomsesteenweg 108 – 2950 Kapellen   03/664.64.08 
 

Optiek De Beenhouwer 
Dr Roosensplein 19 – 2930 Brasschaat    03/651.84.45 
 

Pieters Topslager 
Leeuwenstraat 23 – 2930 Brasschaat    03/653.05.38 
 

Standaard Boekhandel 
Bredabaan 316 – 2930 Brasschaat    03/653.56.39 
Antwerpsesteenweg 39 – 2950 Kapellen    03/605.52.10 
 

De Ferm Optiek 
Kapelsesteenweg 388 – 2930 Brasschaat   03/664.16.93 
 

Skrivan Hobby & Schoolgerief 
Kapelsesteenweg 555 – 2180 Ekeren    03/664.20.51 
 

Marktslagerij Ysebaert en Textiel Mandy 
Maandagse markt  2930 Centrum-Brasschaat  
Donderdagse markt  2950 Marktplein Kapellen  
 
 
 
 

Uw handelszaak hier? Contacteer: Nadine Pauwels 0497/23.69.39 

gezinsbond.brasschaat@gmail.com 

mailto:gezinsbond.brasschaat@gmail.com


 

 

 

 

 
 
 

- Wil jij op een zondag in oktober meehelpen om onze 

tweedehandsbeurs te organiseren? 

- Heb je zin om activiteiten te organiseren voor jonge 

gezinnen? 

- Wandel of fiets je graag om ons ledenblaadje te bussen of 

cadeautjes te bezorgen bij nieuwe gezinnen? 

- Wil je de huidige ploeg helpen om het werk lichter te maken? 

- Ben je goed in computerwerk? 

- … 

 

 

 

 

 

De Gezinsbond 

bestaat  

100 jaar! 

Vier jij mee? 



 

U kan bij ons terecht met uw spaarkaart van de 

Gezinsbond. 


