
 
 
 

BOKRIJKABONNEMENT 
Tot 30 november 2016 kan je weerom het bokrijkabonnement aan voordeeltarief bestellen via 
www.gezinsbondlimburg.be. Je betaalt 70 euro voor gans jouw gezin (ipv € 95) De abonnementen worden 
per post opgestuurd, na correcte ontvangst van inschrijving en betaling. 
 

ZWEMINSTUIF 
Op 6 november a.s. is er een “Zwem- en Bowling instuif” in de Aquadroom in Maaseik. Voor nadere info zie de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

SKIËN VOOR KLEUTERS 
Op 12 november 2016 kunnen kleuters tegen een spo(r)tprijsje gaan skiën in Peer. In de bijlage vind je de 
uitnodiging voor dit gloednieuwe initiatief van GSF Limburg 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
2016 loopt stilaan naar zijn einde toe en we zijn al volop bezig met het opstellen van ons programma voor het 
nieuwe jaar.  
Voornaam dit jaar zijn vooral 6-jaarlijkse bestuursverkiezingen. Deze worden gehouden tijdens de 

nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari 2017. Om 12u30 maken we even tijd voor het serieuze werk 

namelijk de verkiezing van een bestuur voor de volgende zes jaar. Wij hopen jullie allen talrijk te mogen 

verwelkomen!!!!  

Kan je echter niet op de receptie aanwezig zijn, en wil je wel je stem uitbrengen? Kom gerust om 12u30 naar 

de zaal en beslis mee over de toekomst van onze afdeling. 

 

In ons bestuur komt ook jou talent van pas.  

Lijkt het je leuk om onze groep te komen versterken? Heb je frisse ideeën om in onze afdeling uit te werken?  

Wil jij graag je talenten inzetten als vrijwilliger bij de Gezinsbond? 

Geef snel een seintje bij een van onze huidige bestuursleden, of op info@gezinsbondachel.be. 

Wij geven je graag meer info over onze werking. 

 

FACEBOOK 
Sinds korte tijd heeft de Gezinsbond Achel ook een eigen facebookpagina. Neem hier gerust eens een kijkje om 
de meest recente activiteiten te ontdekken! 
 

VERLENGING KORTINGSKAARTEN 
De zitdag voor de verlenging van de kortingskaarten is op donderdag 17 november a.s. om 19.30 uur in het 

Michielshof. 

 

Wie heeft recht op kortingskaarten? 

Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op kortingskaarten. De ouders uit die gezinnen 

behouden levenslang dat recht behalve wanneer ze uit de ouderlijke macht ontzet werden. 

Het recht van kinderen vervalt op het moment dat ze niet meer ten laste van de ouders zijn (en ten laatste 

wanneer ze 25 jaar worden). 
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Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen: ook heel wat gezinnen die niet aan de 

voorwaarde (drie of meer kinderen hebben) voldoen, hebben namelijk recht op kortingskaarten. We zetten de 

meest voorkomende uitzonderingen op een rijtje. 

 Onder “eigen kinderen” worden binnen het reglement van de kortingskaarten ook adoptiekinderen 

verstaan. 

 Nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer kinderen hebben ook recht op kortingskaarten. 

Enkel ouders met drie eigen kinderen hebben weliswaar levenslang recht. Ouders met minder dan drie 

eigen kinderen hebben tijdelijk recht op een jaarkaart zolang minstens één van de kinderen recht heeft op 

een kortingskaart. 

 
 Kinderen die in het kader van een co-ouderschapregeling halftijds bij elke ouder verblijven, tellen in beide 

gezinnen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten. 

 Ook pleegkinderen tellen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten. Zo kan een gezin met 

minder dan drie eigen kinderen tijdelijk recht hebben op jaarlijks te hernieuwen  kortingskaarten indien er 

op dat ogenblik in het totaal minstens drie kinderen tot het gezin behoren. 

 Kinderen met een handicap tellen dubbel bij het bepalen van het recht op kortingskaarten. Deze kinderen 

behouden ook na hun vijfentwintigste verjaardag het recht op kortingskaarten. 

 

Wat hebben gezinnen nodig om kortingskaarten aan te vragen? 

 Formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst bevolking van jouw gemeente (de 

formulieren zijn deze avond aanwezig!)  

 Indien op de gezinssamenstelling geen drie kinderen vermeld staan, dient het gezin aan de hand van 

bijkomende documenten aan te tonen dat het gezin effectief drie kinderen telt/telde (bijvoorbeeld aan de 

hand van een kopie van het trouwboekje, een vonnis van co-ouderschap, een geboorteakte, …). 

 Voor kinderen van 18-25 jaar (geboren in 1990-1996): attest van kinderbijslagkas of onderwijsinstelling 

 Voor nieuwe aanvraag 6 euro administratiekosten. 

 Voor aanvraag duplicaat 2 euro administratiekosten 

 Kopie van de lidkaart 2016/2017 
 

KORTING / BONNENBOEKJE 
Gebruik steeds je lidkaart waarmee je spaart en geniet van de korting bij volgende Achelse handelaars: 

 Optiek Geenen, Dorpsstraat 38: brillen, lenzen en toebehoren 
 Patisserie Kwanten – Vanesch, Michielsplein 48: brood en gebak. 
Gebruik hier ook de bonnen uit je bonnenboekje voor extra korting! 
Een tweede kortingsbon kan je downloaden van de website www.gezinsbondlimburg.be. 
Meer info hierover vind je in je bonnenboekje op pagina 4 
Wist je dat je ook 5% korting krijgt bij elke Standaard boekhandel en dat zelfs rijschool Hendriks 
spaarkaartkorting geeft zowel op de theoretische als op de praktische lessen?  
Ook bij Brantano en in het zwembad S&R “De Dommelslag” in Overpelt kan je voortaan genieten van 
korting op je lidkaart! 
 

BELANGRIJK NIEUWS VANUIT DE KINDEROPPASDIENST 
Vanaf 1 maart is er heel wat veranderd bij onze kinderoppasdienst. We hebben een nieuwe coördinator, 
namelijk Martin Schuurmans, Hooghaag 44, tel 0495-871899. Ook het mailadres is veranderd, het is nu 
kinderoppasachel@gmail.com.  
Inmiddels is onze oppasdienst digitaal gegaan! Alleen de digitale oppasaanvragen via de webdienst 
(https://www.kinderoppasdienst.be/) worden nog in behandeling genomen!!! Het is dus van belang je via de 
website te registreren! 
 
Voor de uitbreiding van onze kinderoppasdienst, zijn we nog op zoek naar enkele gemotiveerde jongeren. 
Ben je minstens 15 jaar, zorg je graag voor kinderen, en wil je graag een extra centje verdienen? Dan is 
kinderoppas worden bij de Gezinsbond echt jouw ding! Neem gerust contact op met onze nieuwe coördinator 
Martin Schuurmans  (zie hierboven) én registreer je via de webdienst (https://www.kinderoppasdienst.be/). 
Heb je een vriend/vriendin (uit Achel) die ook graag wil oppassen? Geef dit berichtje dan zeker door. (Bij 
voorkeur zijn zij ook lid van de Gezinsbond, dit is echter niet verplicht.) 
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FILMTICKETS – SPOORPASSEN – LIJN-KAARTEN 
Verdeelpunt voor onze afdeling: Haag 9. 
Je vindt hier steeds spoorpassen, GSM-kaarten en filmtickets van Utopolis Lommel in voorraad. Wens je 
tickets van Kinepolis of Euroscoop, dan kan je deze 2 weken op voorhand bij ons bestellen. Let wel op: enkel 
per 5 tickets! Wij zorgen dan dat we ze tijdig in ons bezit hebben. 
Naast de spoorpassen, kan je bij ons ook kaarten voor De Lijn aankopen  aan 14 euro en ontvangt 1,40 euro 
spaarkorting in de online portemonnee. 

Ons verdeelpunt is op zaterdagnamiddag en zondag gesloten!!! 
 

DRINGEND VERZOEK 
Langs deze weg een dringend verzoek om op www.gezinsbond.be + klik op “mijn gezinsbond” de gegevens 
van je gezin te bekijken en eventueel aan te vullen, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nationale acties. 
Graag ook jullie e-mailadres aan ons doorgeven (op info@gezinsbondachel.be) voor onze plaatselijke 
nieuwsbrief! 
 

OPROEP KOOKCURSUS 
Wij vernemen graag of er interesse is voor een “kookcursus voor mannen”. Mocht je interesse hebben, laat het 
ons dan weten via de e-mail (via info@gezinsbondachel.be onder vermelding van “kookcursus”, graag je naam, 
adres, telefoonnummer doorgeven) en ook erbij vermelden op welke avond(en) dit je het beste uitkomt.  
 

NOG OP DE PLANNING 
 Mocht je nog ideeën hebben voor een leuke (kinder-)activiteit….wij staan altijd open voor suggesties! Laat 

het ons weten op info@gezinsbondachel.be. 
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