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KALENDER 2016 
 
APRIL  
 11 april Blij dat ik brei. 
 12, 19 en 26 april Naaicursus. 
 24 april Babyborrel. 

 
MEI 
 9 mei Blij dat ik brei. 
 10, 17 en 24 mei Naaicursus. 
 29 mei Gezinsuitstap naar Gent. 

JUNI 
 7 en 14 juni Naaicursus. 
 13 juni Blij dat ik brei. 
 Van 15 juni tot 15 september fietszoektocht in samenwerking met de fietsersbond. ( info volgt later) 

Augustus 
 28 augustus Schorremorrie ( In het domein “De Schorre” in Boom) 

 
WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

✓  Alle donderdagen Volleybal 
✓  Alle zaterdagen badminton 
✓  Alle zaterdagen Multimove 
✓  Maandelijks Kokeneters. 
✓  Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. 

 



Beste leden, 
 
We hebben bijna geen winterweer gevoeld, en ook de Gezinsbond Zwijndrecht-
Burcht heeft geen winterslaapje gedaan. We zijn dit jaar gestart met een super 
gezellige en grootse Nieuwjaarsreceptie. We hebben ons 90 jaar bestaan in stijl 
gevierd.   
En we zijn op hetzelfde elan verder gegaan. Een zeer geslaagde 
tweedehandsbeurs en de dag erna een Vaderdagbrunch met meer dan 160 
deelnemers, dat zijn momenten waar we zeer tevreden over zijn. Het geeft aan 
dat jullie onze inzet wel appreciëren. Sportreeksen voor volwassenen en 
kinderen zijn volzet, onze naaicursus moeten we ontdubbelen en telkens weer 
herhalen, ook Knuffelturnen is andermaal een succes.  
En we gaan verder. Elke maand opnieuw proberen we iets te plannen.  
Kijk snel in deze brochure en je vindt er zeker iets in wat je interesse opwekt. De 
babyborrel voor gezinnen met een baby in 2015, het slotfeest voor de multimove 
kindjes, een fietszoektocht, een uitstap ….   Ofwel voor je gezin, je vrienden of 
misschien voor familie of buren. Iedereen is welkom op onze activiteiten.  Zin in 
een uitstap naar Gent en omgeving? Een groot evenement in De Schorre in 
Boom tijdens de vakantie, een reuze bondsdag in oktober in Mechelen, … zoveel 
om naar uit te kijken. Volg het op facebook, op de website www.gezinsbond.be 
in het krantje en in onze boekjes! 
Vergeet zeker niet om je nieuwe lidkaart me te nemen als je gaat winkelen. Al de 
gezinsvriendelijke handelaars geven je graag korting. En vraag er zeker naar in al 
die andere winkels. Ook in de buurgemeenten zijn er tal van nieuwe winkels 
bijgekomen. Neem ook daar een kijkje en vraag de plaatselijke gelijkaardige 
winkel of ook zij mee korting geven. Alleen als er vraag naar is zal de handelaar 
erover denken. Breng je ook een nieuwe zaak onder onze aandacht? 
Ga eens kijken op www.gezinsbond.be en daar kan je via “mijn Gezinsbond” een 
overzicht bekijken. Kloppen de gezinsgegevens wel? De juiste namen, leeftijden? 
Zijn aanvullingen nodig? Dan kan je dat makkelijk zelf aanvullen. Je leest er ook 
waar en hoeveel kortingen je spaarde.  
Heb je nieuwe ideetjes? Moes-tuinieren met de kinderen, een bijenhotel maken, 
en stevige ochtendwandeling, een nieuwe cursus ...  
Wil je met ons meedenken? Laat gerust weten, we volgen jouw voorstel zeker 
op! 
Van harte, 
 
Gert Vanderheyden 
voorzitter 



OPVOEDEN, HET KAN OOK ANDERS 
 
Kinderen en jongeren opvoeden brengt steevast conflict met zich mee. Hoe los je 
dit op zonder potten te breken? Discipline sluit een goede relatie met je kinderen 
niet uit.  
We staan stil bij een krachtige opvoedingsstijl met open communicatie, met 
vasthouden in plaats van loslaten, met verzet en herstel in plaats van straffen. 
Aan de hand van concrete voorbeelden zoomen we hier dieper op in. 
 
De voordracht richt zich in eerste instantie tot ouders met tieners. Het algemeen 
kader reikt ook mogelijkheden aan voor ouders met jongere kinderen. 
Sarah Bal, klinisch psycholoog, begeleidt deze avond. Sarah Bal is geen 
onbekende voor kijkers van Karrewiet, waar ze meewerkte bij de verwerking van 
de busramp in Sierre en bij de aanslagen in Zaventem. 
 
Wanneer : NIEUWE DATUM : Wegens de aanslagen op 22 maart verzet  

DINSDAG 19 APRIL OM 20 UUR 
 Waar:  Dienstencentrum Houtmere (naast het OCMW gebouw) Houtmere 27, Zwijndrecht  Prijs: gratis toegang, maar wel je plaatsje reserveren  Inschrijven: bij het  huisvanhetkind@zwijndrecht.be  of 03.250.49.84    

 
Een organisatie van de Gezinsbond Zwijndrecht-Burcht 

in samenwerking met Huis van het Kind  
 
 



 NAAICURSUS op dinsdagavond 
 
 

 
Het is de bedoeling om de basisbeginselen van 
naaien aan te leren. Hoe werkt een naaimachine? 
Hoe maak je een eenvoudig kledingstuk? Wat kan 
je maken in welke stof? Hoe zet je een rits in? Hoe 
maak je iets leuks van een tweedehands 
kledingstuk? Je kiest zelf wat je maakt en hoe 
perfect je wil afwerken. We voorzien acht lessen 
met onze naai-juf Ria. 
 
 
 
 
De cursus heeft plaats op dinsdagavonden  

12, 19, 26 april 
10, 17, 24 mei 
7 en 14 juni   

van 20u tot 22u30 in het oud gemeentehuis van Zwijndrecht. 
 
 
De cursus kost 55 euro voor leden van de Gezinsbond, 75 euro voor niet-leden. 
De naai benodigdheden moet je zelf meebrengen, na inschrijving krijg je een 
lijstje voor de eerste les. Het is de bedoeling dat je ook zelf een naaimachine 
meebrengt. 
 
Inschrijven: stuur een mailtje naar griet.defloor@gmail.com en vermeld naam, 
adres, telefoon/gsm-nummer, lidnummer en betaal na bevestiging op 
rekeningnummer GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604 met 
vermelding 'naaicursus dinsdag' + je naam. 
 
Zin gekregen om zelf in actie te schieten? Niet twijfelen, inschrijven! Er zijn 
immers maar 8 plaatsen beschikbaar... 

 
 



 BLIJ DAT IK BREI 
 Wat is  er leuker dan voor je  

(klein)kind een grappige muts  
 te maken,   

 
 

 
of snoezige sokjes ? 

 
Een Lindbergh-mutsje is  zo simpel en kan je 
gewoon dragen als  baby of  als  kleuter onder de 
f ietshelm. Lekker warm, ook  bi j  guur weer.  
 
 
Allemaal supergemakkel i jk en in één avond te leren. 
Of heb je ook een eenvoudig patroontje voor muts of sokken dat je 
zelf  wi l  breien? Of heb je nog ergens een brei of haakwerk  waar je 
niet (meer) wi js  uit  raakt met onduideli jke uit leg ? Breng gerust 
mee.   
We verwachten je  
 
WANNEER  :  elke tweede maandag van de maand  

  dus op 11 apri l  -  9 mei  – 13 juni  
WAAR    :  in het oud gemeentehuis lokaal  1,   

  Hoek Statiestraat/Dorp West 
INSCHRIJVEN  :  Iedereen welkom, gratis.    

  Geef enkel  een seintje als je interesse hebt 
 
MEEBRENGEN  :  Een bol letje wol,  aangepaste priemen of 
haaknaald en indien gewenst een eigen patroon (met juiste 
hoeveelheid wol) 
MEER INFO  :  Gert Vanderheyden via 0485/40.89.77 of mai l   
      gertvanderheyden@scarlet.be  
 



BABYBORREL 
 
Op zondag 24 april organiseren we met de Gezinsbond opnieuw een babyborrel. 
Elke inwoner die in 2015 een baby mocht verwelkomen, is daarbij van harte 
uitgenodigd.  
De bedoeling? Bij een hapje en een drankje kennismaken met de Gezinsbond, 
maar ook met andere gezinnen. De grotere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook 
van harte welkom. Een springkasteel, een ballonnenclown, schminken,…  zij 
worden zeker niet vergeten. 
De aanwezige gezinnen ontvangen nog een extra geschenkje. 
VOOR WIE:  wordt jouw kindje één jaar in 2016, dan kan je van ons een  
                       uitnodiging in de bus verwachten. 
WANNEER: zondag 24 april 2016, van 14.30 u tot 17u 
WAAR       : in de lokalen van het strijkatelier, Pastoor Coplaan 33 
Om alles een beetje in goede banen te leiden is je inschrijving wel nodig.  
Geef uiterlijk 18 april 2016 een seintje  
via mail aan gezinsbond@zwebsite.be of via GSM 0494/89.69.79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aan de leden van de Gezinsbond geven we een extra korting van 10% op de spaarkaart. Dit wordt nadien verrekend, dus wel het totale bedrag  betalen per reeks voor inschrijving. Multimove voor 3- tot 8-jarigen in Zwijndrecht 
De start van een gezonde levensstijl met veel beweging en sport, je hele leven lang 
Wat is Multimove voor kinderen? Multimove voor kinderen biedt kinderen tussen 3 en 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar is.   Basisbewegingsvaardigheden Basisbewegingsvaardigheden zoals heffen, slaan, trappen, trekken en glijden moet een kind reeds op jonge leeftijd verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later als volwassene zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. Ze zijn cruciaal om op latere leeftijd sport specifieke vaardigheden te leren.  



Waarom is gevarieerd bewegen zo belangrijk? Gevarieerd bewegen heeft een positief effect op je zelfvertrouwen en je mentale ontwikkeling. Je gaat positief door het leven en het helpt je zelfs om mogelijke problemen op te lossen. In groep bewegen is ook goed voor je sociale ontwikkeling. Je leert anderen respecteren en begrijpen. En ja, beweging is nog steeds goed voor je algemene gezondheid.  Wat is de rol van de ouders? Ouders moeten het goede voorbeeld geven en kinderen aansporen regelmatig te bewegen. Kinderen van ouders die zelf geregeld sporten, zijn op hun beurt ook actiever. De visie van de ouders draagt dus bij tot het succes van dit project.   Waar kan mijn kind Multimoven? De sportdienst organiseert lessen Multimove op woensdag en zaterdag in de sporthal, Fortlaan 10 in Zwijndrecht. De deelnameprijs is 25 euro.   Multimove op woensdag In samenwerking met buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze  Data:  21-28 sep, 5-12-19-26 okt, 9-16-23-30 nov, 7-14 dec Uren:  3-5 jarigen: van 14 tot 15 u. en van 15 tot 16 u. 6-8 jarigen: van 15 tot 16 u.  Multimove op zaterdag In samenwerking met Gezinsbond Zwijndrecht  Data: 17-24 sep, 1-8-15-22-29 okt, 12-19-26 nov, 3-10-17 dec 2016 Uren:  3-5 jarigen: van 10 tot 11u.  5-8 jarigen: van 11 tot 12 u.   INSCHRIJVEN Inschrijven kan vanaf dinsdag 7 juni om 17.30 u. aan de vrijetijdsbalie, Binnenplein 1 of bij de sportdienst, Fortlaan 10. 
 MEER INFO www.multimove.be 03 250 49 74 - sport@zwijndrecht.be   



BADMINTON 
 
Alle sportievelingen vanaf 14 jaar zijn van welkom. We  
spelen recreatief , dus we hebben spelers van 
verschillende niveaus.  GEEN LES 
 
 
 
WAAR           : in de sporthal van Zwijndrecht – Fortlaan 
 
WANNEER    : elke zaterdag van 10 u tot 12 u 
                       ( als de sporthal open/vrij  is)  
                   
Heb je zin  -  kom eens  MEEDOEN! 
INFO             : Tanja Vandeputte Tel  03 755 26 74 

  taruvennekens@ yahoo.com  of zaterdag in de sporthal 
 
Betaal zo snel mogelijk op rekeningnummer GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE 10 8508 8890 8604 
 met vermelding badminton + naam deelnemer Nieuwe spelers stuur een mailtje 
en vermeld hierin: naam , geboortedatum, adres en eventueel telefoon/gsm 
nummer  
 VOLLEYBAL op DONDERDAG 
  Voor iedereen vanaf 18 jaar !WAAR : In de sporthal van Zwijndrecht – Fortlaan  
 WANNEER : Elke donderdagavond van 21 tot 23 u.    Kom niet kijken maar MEEDOEN !!!  INFO :   Dave Vermeulen      Telefoon :  03/253.19.01      Email  :  dave.vermeulen68@gmail.com    
Betaal zo snel mogelijk op rekeningnummer 

GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604 Nieuwe spelers: stuur een 
mailtje en vermeld hierin naam , geboortedatum, adres en eventueel 

telefoon/gsm nummer  



   DE KOKENETERS 

 
In 2002 werd door de Gezinsbond van Burcht een kookclub voor mannen 
georganiseerd. Al meer dan tien jaar staan ze ondertussen achter de kookpotten, 
de Kokeneters. 
Eén keer per maand komen ze samen op een donderdagavond, met de bedoeling 
te (leren) koken. Elke keer wordt er binnen een thema gewerkt: pasta, wild, 
klassiekers, exotisch, vegetarisch,…. Mannen die helemaal nooit gekookt hebben 
werken samen met al meer ervaren koks. 
Wel is er een beperking van het aantal deelnemers omdat de keuken van de 
Boerenpoort in Melsele, waar de sessies doorgaan, een grotere deelname 
verhindert. 
De richtprijs voor de maaltijden ligt tussen de 17 en 20 Euro (voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert plus drank).  
Wie zin heeft om mee te leren koken: geef ons een seintje!  
Gegarandeerd zal je er genieten van de toffe sfeer en het (bijna altijd) lekkere 
eten. 
WAAR EN WANNEER:  Gemeentelijke Basisschool Kallo 
                                          Hoog Kallostraat 30.                                            Kallo                                            één donderdag per maand vanaf 19.45u. 
PRIJS                             : Instapgeld 15 euro voor leden – 25 euro voor niet-leden 
Betaal op rekeningnummer GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604 
Met vermelding “kokeneters+naam deelnemer” 
Daarnaast moet je nog op maximum 20 euro rekenen per kookavond, ter plaatse 
te betalen. 
           
 Info en inschrijvingen:   Kathy Bolsens  
              0472/70.44.83 
              kathybolsens@telenet.be 



IEDEREEN WELKOM, VAN 
 8 TOT 108 JAAR 

Gezelschapspellenavond 
 
Monopoly, Risk, Cluedo,… allemaal klassiekers in de wereld van de gezelschapsspelen. Maar slechts enkele van de honderden spelen die er zijn. Kaarten, pionnen, dobbelstenen, grote en kleine spelborden, eenvoudige en ingewikkelde spelregels, geluk moeten hebben of het strategisch aanpakken,… elk spel is weer anders.  
Elke maand is er in Zwijndrecht een spelavond. Iedereen die wil, kan hier terecht voor een gezellige avond zonder tv- of andere schermen. De spelclub zorgt voor een heleboel gezelschapspelen: plezier verzekerd! Spreek gerust af met een aantal vrienden, of informeer eens bij een bevriend gezin met kinderen. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen zeker een heleboel spelletjes meespelen. Je kan ook gewoon individueel komen: je vindt altijd wel een groepje spelers om bij aan te sluiten. 
Naast het spelen op de avond zelf, kan je ook ter plaatse een spel huren en meenemen naar huis. Of je kan bekende en onbekende spelletjes bestellen. Misschien als geschenk voor iemand, of gewoon voor jezelf omdat je het zo leuk vond? 
Wil je graag een bepaald spel spelen, kan je dat ook een week vooraf laten weten aan Gunther Buytaert: gunther.buytaert@telenet.be  
WANNEER: elke eerste zaterdag van de maand, vanaf 19.30u. 
WAAR        : in het ontmoetingscentrum van WZC de Regenboog,  
                     Regenbooglaan 14 te Zwijndrecht. 
BIJDRAGE:  1,5 euro per spelavond 

       1 euro voor leden van de Gezinsbond, KWB en andere Forumkernen 
Je kan ook (niet verplicht) jaarlid worden: 12 euro voor een volledig jaar, 7 euro voor leden van de Gezinsbond, KWB en andere Forumkernen. 
Alle spelavonden van de FORUM-kernen zijn te vinden op http//forumfederatie.be/kalender.html 



KINDEROPPASDIENST 
  Neem tijdig contact met Maria Van Goethem  telefoon : 0494/89.69.79 Richard Orlentstraat 39  2070 Zwijndrecht 
 Tarief  : 4 euro per begonnen uur               Minimumtarief : 8 euro               Overnachting : van 22 u tot 8 u  ‘s morgens      en met ontbijt :20 euro (de uren ervoor en     erna worden aan 4 euro gerekend)               Verzekeringsboekje 7,5 euro (5 beurten) 
 Wens je gebruik te maken van de oppasdienst ? Vraag dan tijdig een oppas ( min 3 dagen op voorhand) aan bij Maria. Hoe later hoe moeilijker het wordt om iemand te vinden. Een dag vooraf is echt wel véél te laat.       Een oppas aanvragen kan gebeuren vanaf 9 uur s’ morgens tot 21 uur    

s’ avonds. Als vrijwilliger doet de coördinator meer dan haar best. Graag 
op “gewone” uren bellen, behalve bij een ernstig probleem, dus niet voor 

een aanvraag. Dankjewel voor je begrip.  
Wat kan (niet) 
Zoek je een kinderoppas als je af en toe naar een vergadering, een etentje of een feest wil? Ben je er graag eens een avondje tussenuit met je partner, vrienden of familie? Dan is onze kinderoppasdienst voor jou een ideale oplossing! 
Onze kinderoppassers zijn geen gediplomeerde onthaalouders of kinderverzorg(st)ers. De meerderheid zijn studenten die heel graag met kinderen omgaan. Dit brengt met zich mee dat opvang ’s morgens voor school en opvang ’s nachts op weekdagen vaak niet mogelijk is omdat de oppas zelf naar school gaat.  
Een kinderoppas van de Gezinsbond komt bij jou om op je kinderen te passen en met hen bezig te zijn. Huishoudelijke taken zoals afwassen, poetsen, eten maken, opruimen, strijken, … behoren niet tot de opdracht van onze kinderoppassers. 
Als je er samen met vrienden of familie op uit trekt, is het niet de bedoeling dat 
er één oppas wordt aangevraagd voor alle kinderen van het gezelschap. Geef in 

dat geval door aan je oppascoördinator om hoeveel kinderen het gaat, dan regelt 
zij indien nodig meerdere oppassers 



ZONDAG 29 MEI 2016 
GEZINSUITSTAP GENT-LEIESTREEK 

 
Een cultureel verzorgde daguitstap 

PROGRAMMA 
Gent    historische stadswandeling, boottocht 
Astene   korte wandeling langs de Oude Leie 
St-Martens-Leerne  Kasteel van Ooidonk 
Deurle   wandeling Molenberg of museum Latemse School 
St-Martens-Latem  vrije tijd of bezoek St. Martinuskerk + kerkhof 
Inschrijven en Kostprijs 
Inschrijven kan bij Louis Ryckmans, rylmak@hotmail.com. 
Voor leden bedraagt de prijs 40 euro 
Niet-leden betalen 60 euro.  
De kostprijs is inclusief autocarvervoer, verzekering, koffie/thee bij de lunch, inkomgelden, 3 gangenmenu met drankje en koffie/thee, boottocht, syllabus, reisleiding en gidsing. 
Vertrek 
We vertrekken om 07.45u aan de Boomsesteenweg (’t Spant) te Wilrijk.



EEN GREEP UIT ONZE SPAARPARTNERS 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 SPAREN MET JE SPAARKAART 
 

Statiestraat nr 96  2070 Zwijndrecht Tel :  0476 70 05 16  Email :info@dedrieduimpjes.be 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Bij aankoop van een auto  Dorp West 125 2070 Zwijndrecht 

  
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  
   
                                                                                                                                                                                                                                   

 WOLSHOP BEADALIE,  HEIDESTRAAT 259 2070                                        Statiestraat 70  ZWIJNDRECHT                                                      2070 Zwijndrecht 
We stellen ons assortiment af op vraag                                   Tel 03 0253 19 69 van de klant. Kies je wol, en onze breister maakt je sjaal of ander kledingstuk op maat. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIEUW NIEUW 
  

 
    

 



VERDIEN UW LIDGELD TERUG !! 

 
NAAR DE FILM 8.5 euro en 2 euro korting  
NETTO  6.50 euro per ticket 
 

 
10.50 euro en 2 euro korting 
NETTO     8.50 euro per ticket 
 
 
 

SINISCOOP  8.00 euro en 1.60 euro korting ( altijd vooraf bestellen) 
NIEUW ! NIEUW ! 

 
 

  6 euro en 2 euro korting 
  NETTO 4 euro per ticket !!! 
 
 

   GSM KAARTEN  
 BASE-MOBISTAR-PROXIMUS van 15.00 €   telkens met 4% korting op de kaart 
 



ANDERE KORTINGEN !! 
OPENBAAR VERVOER 
Zelfs met een Zwijndrechts goedkoop abonnement is een lijnkaart zinvol ! b.v.b. 
Voor je (klein)kinderen, voor mee-reizigers, familie die NIET in Zwijndrecht 

wonen. Voor mensen die niet veel rijden ! 
 
  Koop ze bij de Gezinsbond  
    met 10% korting 
             14 euro en 1.4 korting 
              NETTO 12.60 euro 
 
 
 

De trein rijdt goedkoper met de Gezinsbond  !  
Koop je treinpassen met vermindering 
GO-PASS  10 rittenkaart tot 26 jaar  51.00 euro RAILPAS   10 rittenkaart vanaf 26 jaar  76.00 euro KEYCARD   10 rittenkaart korte afstanden 21.00 euro Telkens  5% korting op je kaart. 
 

 
 
 
 

 
Voor al deze kortingen kan je terecht bij ons voorzitster Gert Vanderheyden, 
Van Roeyenstraat 29 Zwijndrecht.  
Even vooraf contacteren is handig om elkaar niet mis te lopen. 
Mail :gertvanderheyden@scarlet.be  tel 03/252.63.44  of GSM 0485/40.89.77 



ONZE BESTUURSPLOEG – tot uw dienst 
 Bolsens Kathy     Dorp-West  129 kathybolsens@telenet.be     tel: 0472/70.44.83 
 Colijn Peggy      Polderstraat 22 Peggy.colijn@telenet.be     tel: 0494/76.96.15 feestcomité, gezinsspaarkaart 
 Defloor Griet      Neerstraat 160  griet.defloor@gmail.com     tel: 0476 56 07 11 
 Heyrman Myriam     Zwaluwlaan 3  myriam.heyrman@gmail.com     tel: 03/253.12.13 secretaris   
 Schadron Guy       Polderstraat 185 guyschadron@hotmail.com           tel: 03/254.08.29 
 Van de Velde Greet     Reynerslaan 20 Greet.vandevelde@imtechmarine.com  tel: 0477/13.02.30 
 Van Goethem Maria     R. Orlentstraat 39 kinderoppasdienst     tel: 0494/89.69.79  Van Mieghem Armand    R. Orlentstraat 39   armand.van.mieghem@telenet.be        tel: 0495/64.74.79 ledendienst, feestcomité  Vandeputte Tanja     W. Elsschotlaan. 13  Melsele taruvennekens@yahoo.com    tel: 03/755.26.74 badminton, feestcomité  Vanderheyden Gert     A. Van Roeyenstr. 29  Voorzitster      tel: 03/252.63.44 gertvanderheyden@scarlet.be   tel: 0485/40 89 77 telefoonkaarten,treinpassen ,filmtickets,toneel  
 Vermeulen Dave     Polderstraat 10 dave.vermeulen68@gmail.com   tel: 0496/84.02.85 volleybal, Multimove 
 Priscilla Stradiot     Vendoornstraat 65 pricilla.stradiot@telenet.be  
 Mogen we jouw naam hier bijzetten volgende keer ?  



 
 
Ons rekeningnummer om in te schrijven voor activiteiten die wij organiseren is BE10 8508 8890 8604 en staat op naam van GEZINSBOND ZWIJNDRECHT –Zwaluwlaan 3 - 2070 Zwijndrecht 
Ons rekeningnummer waarop u als nieuw lid het lidmaatschap  kan overschrijven, is BE06 7895 5820 6322 en staat op naam van GEZINSBOND ZWIJNDRECHT LIDGELD   R. Orlentstraat 39 – 2070 Zwijndrecht.   
 Bij elke betaling altijd jouw lidnummer van de Gezinsbond als referentie vermelden aub ! Nieuw lid en geen lidnummer? Geef dan “nieuw lid 2016” als mededeling op. Geen Lid ? Zet het er ook bij in de mededeling aub 
 
  Energiek Mechelen - Gezinsdag 

Zondag 16 oktober 2016 

 


