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WAT JIJ KAN ???? Daar zou je van versteld staan. Je hebt 
waarschijnlijk veel talent dat we echt kunnen gebruiken!! 
 
Beste leden, 
Wij zijn blij dat je tot onze Gezinsbond behoort. We willen zeer graag allerlei 
zaken voor jullie organiseren en centraal willen we de belangen van jouw gezin 
en jouw familie verdedigen. 
Maar soms komen we wel een beetje talent tekort. Misschien ben jij wel diegene 
die we nog nodig hebben en misschien ben jij wel geïnteresseerd om een (kleine) 
vrijwilligerstaak op jou te nemen. 
We zijn nu op zoek naar extra mensen om onze ploeg te versterken. Alle 
leeftijden en alle types  
Iets voor jou ?  
Doe de test op www.watjijkan.be en kijk welk talent jij bezit. En neem contact 
met ons op. We beloven jou een toffe ploeg, veel steun en veel plezier. En vooral 
veel gezinnen die blij zijn met jouw engagement. We kijken er al naar uit. 
Van harte, 
Gert Vanderheyden 
Voorzitter 
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KALENDER 2016 
November 
 6, 13, 20 nov. Knuffelturnen. p.4 
 7, 10 nov. Workshop aromatherapie voor baby’s. p.6 
 8 nov. Naaicursus. p.7 
 26 nov. Vandaag niet koken mama. p.5 

 
December 
 4 dec. De Sint komt p.9 

 
WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

✓  Alle donderdagen Volleybal. p.14 
✓  Alle zaterdagen badminton. p.14 
✓  Alle zaterdagen Multimove. p.13 
✓  Maandelijks Kokeneters. p.15 
✓  Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. p.16 
✓  Elke tweede maandag van de maand : blij dat ik brei. p.8  KALENDER 2017 

Januari 
 31 jan. Naaicursus p.7 

Februari 
 7, 14, 21, 28  febr. Naaicursus. p.7 
 14 febr. Verdriet en verlies bij kinderen. P.10 

 
Maart 
 7, 14, 21 maart Naaicursus. p.7 
 19 maart Vaderdagbrunch. P12 
 25 maart Tweedehandsbeurs. P12 

 
TE VERWACHTEN 
 Een rondleiding in de vernieuwde stadsbrouwerij De Koninck p.12  
 Bezoek aan de Indische tempel Shankheswar Parvanath Jain p.12  
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VANDAAG GAAN WE NIET KOKEN MAMA ! 
 

 Want ….. De Gezinsbond organiseert een Italiaans buffet !  
 Onze Vaderdagbrunch kent ondertussen al een stevige traditie. Sinds enkele jaren willen we de mama’s, moekes, oma’s, …ook een keer in de bloemetjes zetten. We dachten dat met Moederdag  in mei al zoveel te doen was en dat augustus midden in de vakantie niet zo’n goed moment was. Daarom vieren we ze op het einde van het jaar. 
 En hoe kunnen we al die moeders beter vieren dan een dag dat zij NIET moeten koken. Gewoon aanschuiven met het gezin.  
 We nodigen dus graag iedereen uit op een heus  
 ITALIAANS PASTABUFFET  
op zaterdag 26 november 2016 
Vanaf 17 uur in de St Martinusschool, 
ingang via Paul Van Goethemstraat, Burcht 
Hou deze dag maar al vrij, zeker als je houdt van lasagne, van spaghetti met diverse sausen en van ander lekkers. 
 Natuurlijk komen de mama’s GRATIS als ze met hun gezin komen. Tijdens het aperitief kunnen de kids zich uitleven in de turnzaal  (onder begeleiding)! 
 DEELNAME VOOR LEDEN :  12 euro vanaf 10 jaar         6 euro voor kinderen van 4 t.e.m. 9 jaar         Gratis t.e.m. 3 jaar 
 VOOR NIET-LEDEN :     15 euro vanaf 10 jaar (mama’s NIET gratis)        10 euro voor kinderen van 4 t.e.m. 9 jaar. 
 INSCHRIJVEN : geef je naam, lidnummer en aantal deelnemers per leeftijdsgroep                              Bij voorkeur via mail aan : kathybolsens@telenet.be                            Of via GSM    : 0472/70.44.83 
 BETALEN : op Rek. nr. BE10 8508 8890 8604 mama’s die lid zijn betalen dus niet. 
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WORKSHOP AROMATHERAPIE VOOR BABY’S EN KLEINE KINDEREN. 
 
Heeft jouw kindje af en toe last van kleine kwaaltjes, zoals krampjes, 
nachtmerries of luieracné? Is het soms rusteloos, driftig, en krijg je het moeilijk 
in slaap? 
Tijdens deze workshop leggen we je het gebruik van essentiële oliën uit die een 
onmiddellijk positief effect hebben op het welzijn van jouw kleine schat. 
We maken een heerlijk geurende bodylotion en badzout, die je achteraf mee 
naar huis neemt samen met een handig boekje waarin je alles nog eens kunt 
nalezen. 
VOOR WIE ? :    alle mama’s en papa’s met kinderen tot 7 jaar 
WAAR ? :           Oud-gemeentehuis, hoek Statiestraat-Dorp Oost 
WANNEER ? :   Maandag 7 november van 19u30 tot 22u00   
                           Of donderdag 10 november van 19u30 tot 22u00. 
INSCHRIJVEN : Via mailtje naar petra.vanstaeyen@gmail.com  
                           en vermeld naam, lidnummer en telefoon.  
Betaal na bevestiging op rekening nummer BE10 8508 8890 8604 van 
Gezinsbond Zwijndrecht met vermelding : workshop aromatherapie + je naam. 
Prijs : € 30 euro voor leden 
          € 37.50 euro voor niet leden  
MEER INFO :    Petra Van Staeyen via petra.vanstaeyen@gmail.com of 
                           Tel.nr. 0475/63.19.15 
AANTAL DEELNEMERS BEPERKT ! SCHRIJF SNEL IN !! 
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NAAI-CURSUS 
 
 
 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  

31 januari 2017 
7, 14, 21, 28  februari 2017 
7, 14, 21 maart 2017 
 

WAAR: 
Telkens 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 naaibenodigdheden 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... 
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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 s impel  en kan je 
gewoon dragen als  baby of als  kleuter onder de 
f ietshelm.  Lekker warm, ook  bij  guur weer. 
 
 
Allemaal supergemakkel i jk en in één avond te 
leren.  
Of  heb je ook een eenvoudig patroontje dat je zelf  wi l  breien? Of 
heb je nog ergens een brei  of haakwerk waar je niet (meer) wi js uit  
raakt met onduidel i jke uit leg? Breng gerust mee. Wil  je gewoon 
even in al le rust je brei  of haakwerk voltooien ? Een drankje staat 
klaar en goed gezelschap kri jg  je erbi j  !  
We verwachten je  
 WANNEER  :  Elke tweede maandag van de maand vanaf 20 uur  

  (14 november -12 december- 9 januari  …) 
WAAR    :  A .  Van Roeyenstraat 29   

  2070 Zwijndrecht 
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).  GEEN VOORKENNIS VEREIST !!  
MEER INFO  :  Gert Vanderheyden via 0485/40.89.77 of  mail   
      gertvanderheyden@scarlet.be   
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EEN DAG VOL VERHALEN….. EN DE SINT!! 
 Hopelijk zijn jullie zondag 4 december allemaal nog vrij. Want…. de Sint heeft beloofd om bij ons langs te komen. En om er helemaal een magische dag van te maken, hebben we nog twee speciale gasten uitgenodigd:  Wim Van de Velde, Zwijndrechts theatermaker, komt met één van zijn voorstellingen.  Veel mogen we er nog niet over zeggen, allen dat hij een paar kleine, lelijke (maar lieve) trollen mee. Wim kennende, wordt het iets heel bijzonder.  Marijke Goossens is oorspronkelijk ook van Zwijndrecht  (Burcht) en zij heeft van verhalen vertellen haar beroep  gemaakt. Gewoon, omdat ze dat zo graag doet. Voor  4 december heeft deze vertelster alvast een paar  mooie verhalen uitgezocht. 
 Maar dé man van de dag is natuurlijk Sinterklaas. Hij heeft beloofd een paar uurtjes vrij te maken voor ons, enkele zwarte pieten mee te brengen en natuurlijk ook nog een verrassing voor alle aanwezige kindjes. 
 Dus: schrijf in en zet het dan op je kalender! 
 Praktische info: 
 WANNEER: zondag 4 december, van 14u. tot 17.30u; VOOR WIE: kinderen van 4 t.e.m. 7 jaar (geboortejaren 2009-2012) WAAR       : in het oude Gemeentehuis, Dorp West 2. 
 PRIJS: leden van de Gezinsbond betalen 5 euro per gezin, niet-leden 3 euro per aanwezige persoon (dus ook ouders die meekomen)  INSCHRIJVEN: stuur een mail naar kathybolsens@telenet.be en vermeld daarbij: - Naam en leeftijd van de kinderen, eventueel uw lidnummer. - Wat ze graag willen doen: het theaterstuk (duurt 1 uur), de vertellingen (45 minuten), de Sint.  Uiteraard mogen zij ook alles doen, als dit voor hen niet te lang is. - Na de inschrijving ontvangt u een bericht wanneer u verwacht wordt. Er zijn namelijk verschillende sessies. - De inschrijving is pas definitief na betaling op het -  nummer BE10 8508 8890 8604  Met als mededeling SINT+uw naam 
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VERDRIET EN VERLIES BIJ KINDEREN 
 

Vroeg of laat krijg je te 
maken met het verlies van 
een persoon die je dierbaar 
is. Een grootouder, een 
ouder, een broer of zus, een, 
neefje of nichtje, een vriend, 
een klasgenoot ... De relatie 
en de omstandigheden van 
het verlies maken het 
verdriet anders. Het gemis 
draag je je hele leven mee. Het vraagt (h)erkenning van het verdriet om verder te gaan. 
 
Manu Keirse raakt ouders met (jong)e kinderen met concrete verhalen 
die herkenbaar zijn en helend. Zijn verhaal maakt duidelijk dat verlies verwerken tijd vraagt.  

WANNEER     : Dinsdag 14 februari om 20 uur  WAAR             : St Martinusschool, ingang via Paul Van Goethemstraat, Burcht 
 INSCHRIJVEN : Bij Gert Vanderheyden                             gertvanderheyden@scarlet.be  tel: 0485/40 89 77                            of huisvanhetkind@zwijndrecht.be 
PRIJS          : 3 euro te betalen op rek. BE10 8508 8890 8604  
                            Met als mededeling verdriet en verlies 
  

 
 Deze avond wordt georganiseerd  in samenwerking met   

en ondersteund door de Zwijndrechtse scholen 
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OOK BENIEUWD HOEVEEL GELD JE AL HEBT GESPAARD 
MET JE LIDKAART ? 

Wil je nog eens kijken waar je de laatste aankopen hebt gedaan ? Vraag je je af of de gezinsgegevens van jouw gezin wel kloppen met de echte situatie ?  Bekijk dat alles op de website van de Gezinsbond.  Ga naar www.gezinsbond.be en open daar “mijn Gezinsbond”. Je moet je een keer inloggen en een paswoord vragen (jouw info is immers niet publiek en zo kan alleen jij maar je eigen gegevens nakijken). Pas je gegevens aan. Zo kunnen we gerichter informatie naar jouw gezin toesturen via mail en je nog meer op de hoogte houden van extra voordelen, boeiende activiteiten ook elders en informatie die gezinnen aanbelangt. 
 Ook benieuwd hoe je het lidgeld kan terugverdienen ? kijk bij  
www.gezinsbond.be onder “ledenvoordelen” en je zal versteld staan.  Een aantal voorbeelden : 15% Brantanokorting in november, 5% korting bij Standaard Boekhandel, 5% Colmar restaurants, meer dan 25 winkels in Beveren geven Gezinsbondkortingen,2 euro korting op filmtickets UGC, Metropolis en Ciné RUBENS, en toegangstickets voor evenementen, 15% in de Zoo en Planckendaal, korting in het S&R zwembad in Beveren en Lier, korting in je eigen afdeling…….. teveel om allemaal op te noemen.  TIJDELIJK 10% korting op AL je abonnementen bij Proximus (tot 31/12/2016)  
 KORTINGSKAARTEN GROTE GEZINNEN OOK IN 2017 ??? 
 Normaal gezien wordt in dit boekje de data vermeld dat je voor jouw gezin de kortingskaarten voor volgend jaar kan aanvragen.  Tot op heden hebben we echter nog geen zekerheid of de NMBS haar overeenkomst behoudt of gaat wijzigen. De gesprekken zijn al weken bezig maar nog steeds zonder resultaat. We hopen begin november iets meer te weten.  
 HOU ZEKER DE OMSLAGPAGINA VAN “DE BOND” IN HET OOG.  
 Daar lees je de laatste wijzigingen. Gezinnen die al eens kaarten kregen en waarvan we de gegevens hebben worden door ons extra verwittigd.    
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GEPLAND VOOR VOORJAAR  
 Bezoek aan de Indische tempel Shankheswar parvanath Jain in Wilrijk. Een ongelooflijk mooie die een bezoek waard is. Wellicht in februari 2017. We voorzien een groep van 25 deelnemers.  Interesse? Laat nu al weten aan Gert via GSM 0485/40.89.77 of mail gertvanderheyden@scarlet.be   
 
 

 
De rondleiding in de vernieuwde stadsbrouwerij De Koninck ?? En natuurlijk een proeverij erbij. Als dat geen bezoek waard. Op zaterdag of zondag in voorjaar! Interesse ? Laat dan nu al iets weten bij Gert Vanderheyden via GSM 0485/40.89.77 of via mail gertvanderheyden@scarlet.be   

 TWEEDEHANDSBEURS 25 MAART 
 BABY EN KINDERKLEDING 0 tot 12 jaar 
 
 

 
VADERDAGBRUNCH 19 MAART 

 PAPA’S die lid zijn van de Gezinsbond komen gratis indien vergezeld van hun gezin.  
 
 
De antwoorden van de fietstocht kan je terug vinden op de website van de 
Gezinsbond Zwijndrecht-Burcht 
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   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. 
 Waar kan mijn kind Multimoven? De sportdienst organiseert i.s.m. Gezinsbond Zwijndrecht lessenreeksen Multimove op zaterdag in de sporthal. De tweede reeks start op 4 februari. Door de werkzaamheden aan de sporthal is dit een verkorte reeks van 8 sessies. De deelnameprijs is 16 euro. Interesse? Mail naam, geboortedatum en adres van je kind door naar sport@zwijndrecht.be. 
 Multimove op woensdag In samenwerking met buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze 
 DATA      : 4-11-18-25 feb, 4-11-18 mrt, 1 apr 2017 LOCATIE : sporthal, Fortlaan 10 UREN      : van 10 tot 11 u. 
 INSCHRIJVEN Inschrijven kan aan de vrijetijdsbalie, Binnenplein 1 of bij de sportdienst, Fortlaan 10. 
MEER INFO - www.multimove.be - 03 250 49 74 - sport@zwijndrecht.be 

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.  
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BADMINTON 
Alle sportievelingen vanaf 14 jaar zijn van harte 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)  
Nog enkele plaatsen vrij van 11 u tot 12 u. 
 Heb je zin  -  kom eens  MEEDOEN!  
INFO             : Tanja Vandeputte Tel  03 755 26 74 

  taruvennekens@ yahoo.com  of zaterdag in de sporthal 
 Te betalen 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     Te betalen op rekeningnummer 
GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604 Nieuwe spelers: stuur een 
mailtje en vermeld hierin naam , geboortedatum, adres en eventueel 
telefoon/gsm nummer  
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   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 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:        Gemeentelijke Basisschool Kallo                      Hoog Kallostraat 30.                      Kallo  
WANNEER: 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 
                                                 kathyhbolsens@telenet.be    
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GEZELSCHAPSPELLENAVOND 
Iedereen welkom, van 8 tot 108 jaar 

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   
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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 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 
elk geval door aan je oppascoördinator om hoeveel kinderen het gaat, dan regelt 
zij indien nodig meerdere oppassers. 
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Strijkdienst met dienstencheques 
“Maak je leven makkelijker en laat je was door ons strijken” 

Vlot te bereiken en ruime parking! 
Pastoor Coplaan 33 
2070 Zwijndrecht 
gelegen tussen station Zwijndrecht en oprit E17 
 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

7.45u-18u 7.45u-17u 7.45u-17u 7.45u-18u 7.45u-17u 

Openingsuren: 

Voor meer inlichtingen: 03/250.16.94 Ook mogelijkheid om strijk af te halen/te brengen bij u thuis  op maandag– en vrijdagvoormiddag. (Voor dit vervoer rekenen we € 1,20 per rit) 
www.thuiszorgderegenboog.be 
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ONZE HANDELAARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Te verwachten handelaar 

 
 
 
 

 
Wil jij als handelaar ook korting geven neem dan contact op met  
Peggy Colijn  Peggy.colijn@telenet.be  

 Statiestraat 86 
2070 Zwijndrecht 

03.254.10.21 

WOLSHOP BEADALIE 
HEIDESTRAAT 259 2070 ZWIJNDRECHT 

We stellen ons  assortiment af op vraag van de klant. Kies je wol,  en onze breister maakt je sjaal of ander  kledingstuk op maat. 

Openingsuren  
Ma: gesloten 
Di - Vr:     9 u - 12u –   
              13 u - 18.30u 
Za:            9 u - 18u 
Zo:            9 u  - 12u 
Feestdagen gesloten 

Drankencircus bvba   Daisy@drankencircus.be 
Polderstraat 67 - 2070 Zwijndrecht  
Tel. 03/252 70 70 

Bij aankoop 
van een auto 

Dorp West 125  2070 Zwijndrecht 

2070 Burcht  Tel 0474/76.15.68 
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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) 
 

 
 

  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 
 



                                                     P a g i n a  21 | 24 

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 op je lidkaart 
             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  GSM 0485/40.89.77 of  tel 03/252.63.44    
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EEN GREEP UIT ONZE SPAARPARTNERS 
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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   
 Stradiot Priscilla     Vendoornstraat 65 priscilla.stradiot@telenet.be    tel.0497/27.87.80 
 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, Vermeulen Dave     Polderstraat 10 dave.vermeulen68@gmail.com    tel: 0496/84.02.85 volleybal, Multimove 
 Van Staeyen Petra     Pijlstraat 32/1 petra.vanstaeyen@gmail.com   tel: 0475/63.19.15 
Facebook, promotie 

 
Mogen we jouw naam hier bijzetten volgende keer ? 
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 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    Richard Orlentstraat 39 – 2070 Zwijndrecht.   
  Bij elke betaling altijd jouw lidnummer van de Gezinsbond als    referentie vermelden a.u.b. !  Nieuw lid en geen lidnummer? Geef dan “nieuw lid 2017” als    mededeling op.  Geen Lid ? Zet het er ook bij in de mededeling a.u.b. 
 
  


