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E- mailadres : gezinsbond@zwebsite.be 
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KALENDER 2017 
Januari 
 31 jan. Naaicursus p.5 

Februari 
 4, 11, 18, 25 febr. Knuffelturnen voor peuters p. 6 
 7 febr. Wie komt er onze ploeg versterken? 
 7, 14, 21, 28  febr. Naaicursus. p.5 
 14 febr. Verdriet en verlies bij kinderen. P. 7 

Maart 
 4 maart Bezoek Indische tempel p.10 
 4 maart Knuffelturnen p.6 
 7, 14, 21 maart Naaicursus. p.5 
 11 maart Bezoek kindermuseum p.8 
 19 maart Vaderdagbrunch p.11 
 25 maart Tweedehandsbeurs.p.12 
 28 maart De BIB nodigt uit p.13 

WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
✓  Alle donderdagen Volleybal. p.15 
✓  Alle zaterdagen badminton. p.15 
✓  Alle zaterdagen Multimove. p.14 
✓  Maandelijks Kokeneters. p.16 
✓  Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. p.17 
✓  Elke tweede maandag van de maand : blij dat ik brei. p.4  
✓  Elke derde woensdagmorgen van de maand : blij dat ik brei p.4 

 
ALLERLEI 
 Kinderoppasdienst p.18 
 Kortingskaarten p.19 
 Verdien uw lidgeld terug p.20 
 Andere kortingen p. 21 
 Onze handelaars p.22 
 Onze bestuursploeg p.23 

 TE VERWACHTEN 
 Babyborrel 
 Bezoek aan Stadbrouwerij De Koninck  
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KOM JIJ ONZE PLOEG MEE VERSTERKEN ? 
  Beste,  Eerst en vooral willen wij met ons bestuur jullie onze nieuwjaarswensen aanbieden.  Een deugddoend samenzijn en veel genieten met je gezin en je familie, een job, betaald of vrijwillig, die jou met passie vervult en veel fijne en boeiende mensen om je heen die ook in moeilijker tijden naast en bij je staan.  En mag het in 2017 ook wat meer zijn ? Misschien wil jij ook graag samen met anderen iets organiseren, een engagement aangaan waarbij andere gezinnen de kans krijgen om deel te nemen aan leuke activiteiten, aan infomomenten, cursussen …  Of mee werken aan een Gezinsbond die ook in onze gemeente meer tijd en energie zal en wil steken in activiteiten voor ALLE gezinnen, ook voor hen die nu geen kans hebben of krijgen om deel te nemen. Betaalbaar, leuk, plezant en met een inhoud én zo dat het toegankelijk is en wordt voor iedereen, daar streven we naar in de Gezinsbond en dus ook in Zwijndrecht-Burcht. Of dit nu jonge, grote of minder grote, al lang gevormde of net nieuwe gezinnen zijn, of moeders of vaders die alleen moeten zorgen voor hun kroost, … wat maakt het uit ? Iedereen willen we laten voelen dat zij welkom zijn. We willen spreekbuis zijn voor elk gezin, ook dat van jou.  We willen onze ploeg versterken. Misschien iets voor jou ? Het doet deugd dat er regelmatig nieuwe mensen bijkomen , want zoals het gaat in elke organisatie zijn er ook vrijwilligers die vertrekken. Andere uitdagingen, ander werk, een verhuis, familiegebeurtenissen, ieder heeft zijn eigen reden. En dan is een nieuw of een extra gezicht meer dan welkom.  Kom eens langs op 7 februari om 20 u in het Dienstcentrum Houtemere 27 We willen samen met jou graag praten over de Gezinsbond in Zwijndrecht-Burcht. Denk je dat je andere mensen kent die zeker ook interesse hebben ? Kom dan samen, we heten je allen van harte welkom Tot dan ?  Gert Vanderheyden, voorzitter   Een idee kan wel geniaal zijn,  maar het heeft pas impact als je het uitvoert   
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BLIJ DAT IK BREI 
   

Heb je ook een eenvoudig patroontje dat je 
zelf wil  breien? Of heb je nog ergens een 
brei of haakwerk waar je niet (meer) wijs uit 
raakt met onduideli jke uit leg? Moeil i jke 
steek ? Op zoek naar een modellet je ? Wil 
je gewoon even in al le rust je brei of 
haakwerk voltooien ? Een drankje staat 
klaar en goed gezelschap krijg je erbi j !  
We verwachten je  
WANNEER: 
Elke tweede maandag van de maand vanaf 20u  
(9 januari- 13 februari,13 maart …) 
WAAR :  
A. Van Roeyenstraat 29  2070 Zwijndrecht 
PRIJS:  
Iedereen welkom, grat is. Geef enkel een seintje als je 
interesse hebt,  en een keert je overslaan kan heus geen 
kwaad. 
MEEBRENGEN :  
Een bollet je wol,  aangepaste priemen of haaknaald, je 
onvoltooid werkje 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   
 KAN BREIEN OOK OP WOENSDAGMORGEN ?  

Aangezien er door een aantal dames gevraagd werd om 
overdag samen te komen willen we dit bij voldoende 
interesse wel organiseren .  
Geen voorkennis, geen kosten, enkel gezelligheid ! 
Laat iets weten als je ook wil komen. 
De eerste keer gaat zeker door !  
 
  We verwachten je graag elke maand op de  DERDE WOENSDAG VOORMIDDAG (18 januari-15 februari-15 maart …) van 10 uur tot 12 uur (zelfde adres )    
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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. PRIJS: 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. INSCHRIJVING:  Bij Griet Defloor via mail griet.defloor@gmail.com of telefonische 0476/56.07.11. Bezorg je naam, naam van het kind, adres, telefoonnummer, mailadres en je lidnummer. 
 U bent pas definitief ingeschreven na betaling. 
 Betaling zo snel mogelijk na inschrijving 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... 
  



                                                     P a g i n a  6 | 24 

KNUFFELTURNEN VOOR PEUTERS 
 

 Knuffelturnen is een plezante manier van  bewegingsopvoeding die gebaseerd is op de  sherborne-technieken. Sherborne is een  bewegingsmethodiek met als doel de ontwikkeling  van de totale persoonlijkheid te bevorderen.    Gezinsbond Zwijndrecht – Burcht organiseert  vijf lessen van telkens een uur voor maximum  10 ukjes tussen 1 en 3 jaar met één van hun (groot)ouders.     Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen krijgen de kinderen samen met ouder of grootouder de gelegenheid in vertrouwde sfeer samen te bewegen.  De relatie tussen kind en (groot)ouder staat hier centraal maar ook de relatie tussen de kinderen onderling wordt gestimuleerd. We gaan samen heel veel voelen, ontspannen, beleven en genieten  onder deskundige begeleiding.  VOOR WIE:  Kindje tussen 1 en 3 jaar en één ouder of grootouder WANNEER: Zaterdagen 4, 11, 18 en 25 februari en 4 maart van 10u tot 11u WAAR:  De refter van de Krinkelrups (Regenbooglaan 20, Zwijndrecht) PRIJS: Lid gezinsbond 30 euro per kind+ouder  -- niet-lid 40 euro INSCHRIJVING:  Bij Griet Defloor via mail griet.defloor@gmail.com of telefonische 0476/56.07.11. Bezorg je naam, naam van het kind, adres, telefoonnummer, mailadres en je lidnummer.  U bent pas definitief ingeschreven na betaling. 
 Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op rekeningnummer GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604 met vermelding knuffelturnen + ‘naam kind’   
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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 

 U bent pas definitief ingeschreven na betaling. 
 
 Deze avond wordt georganiseerd  in samenwerking met  
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HET KINDERMUSEUM EEN NAMIDDAGJE UIT MET (KLEIN)KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR 
 Hebben jullie ook van die nieuwsgierige aagjes, weetgrage ukjes en betweterige mini-profs in de familie of naaste omgeving ?  

 Dan hebben wij een super uitje voor jullie in  
petto : Een namiddag in het Kindermuseum.  
Een leuke en leerrijke uitstap u voorgesteld  
door Gezinsbond Zwijndrecht – Burcht in  
samenwerking met Davidsfonds Zwijndrecht. 
Momenteel loopt in het museum de  
tentoonstelling getiteld “De Verwondering”,  
volledig bedacht en uitgewerkt door het team  
van het Kindermuseum waarbij alle zintuigen  
van de kinderen worden geprikkeld : voelen,  

ruiken, kijken, luisteren en proeven maar vooral…spelenderwijs leren ! 
Een team van animatoren zal waar nodig het spel initiëren, een vertrouwelijke  
sfeer scheppen en het woord geven aan de kinderen zelf. Zij plaatsen het kind  
in een herkenbare en reële spelsituatie dankzij de decors en de houten  
spellen die de zelfkennis, de kennis van de ander en de kennis van de  
omringende wereld stimuleren.  
 
De tentoonstelling is interactief, deelname en dialoog volwassene- 
(groot)ouder/kinderen spelen hierbij een zeer belangrijke rol. 
Tijdens dit bezoek krijgen de kinderen ook nog de kans om deel te nemen aan 
diverse workshops die in de prijs zijn inbegrepen.   
 
Ter plaatse kan uit in het totaal 5 interactieve workshops gekozen worden : 

- Knutsel-, Keuken-, Theater-, Sprookjes-, Architectenatelier. 
 Voor meer concrete info kan u gerust een kijkje nemen op de website :  

www.kindermuseum.be 
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WANNEER :  zaterdag 11 maart 2017 van 13:30u tot +/- 18:00u VOOR WIE :  kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar + (groot)ouders PRIJS : 11 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden busvervoer inbegrepen WAAR : vertrek aan parking sporthal Zwijndrecht om 13:30u – terugrit om     
          17.15u vanuit Elsene INSCHRIJVEN :  stuur een mail naar gezinsbond@zwebsite.be en vermeld daarbij : - Aantal inschrijvingen en uw lidnummer (of zonder aan niet-leden-prijs) +  
   totaalbedrag - De workshops duren elk een half uurtje en wij willen ons verzekeren van   
  Nederlandstalige animatoren en weten daarom graag vooraf : - 2 voorkeuren van workshops per kind met zijn/haar naam en leeftijd - Vergeet niet het totaalbedrag ook over te schrijven want dan pas is uw  
  inschrijving definitief op het nummer BE10 8508 8890 8604 met als  
  mededeling uw naam + lidnummer + kindermuseum      GEPLAND 

 BABYBORREL 
 Zoals elk jaar plannen we nu ook weer een 
babyborrel in de loop van de maand mei. 
Elke inwoner die in 2016 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. 
Een persoonlijke uitnodiging volgt nog, met daarin meer gegevens over plaats en datum.  
Het bezoek aan Stadsbrouwerij De Koninck wordt wegens ons té drukke 
voorjaar verplaatst naar eind mei/begin juni. Zie ons volgend boekje  
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 BEZOEK AAN DE INDISCHE TEMPEL  
IN WILRIJK 

 
Gezien de grote belangstelling na de oproep 
in het vorige boekje werd een datum 
gereserveerd voor een bezoek aan deze 
mooie Indische tempel Shankheswar 
parvanath Jain in Wilrijk.  
Het bezoek duurt ongeveer 70 minuten en is 
onder begeleiding van een gids.  
Zeker meer dan de moeite waard.  
Aangezien we een privé heiligdom bezoeken 
zijn er strikte regels waaraan we ons moeten 
houden. 
Zeer tijdig inschrijven is een voorwaarde om deel te nemen. Maximum 25 
deelnemers. 
 
PRAKTISCH :  
 
BEZOEK GEPLAND OP  : zaterdag 4 maart 2017 om 12 uur 
 AFSPRAAK TER PLAATSE  : Jain Tempel, Laarstraat 26 in 2610 Wilrijk 
      Samenkomen op bezoekersparking.  

  Carpooling kan vooraf besproken worden. 
 PRIJS     : 8 euro voor leden, 12 euro voor niet leden. 

 INSCHRIJVEN BIJ   : Gert Vanderheyden bij voorkeur via mail  
   gertvanderheyden@scarlet.be of  GSM 0485/40.89.77  
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VADERDAGBRUNCH 
 Met 150 deelnemers vorig jaar en een reuze gezellige sfeer was het niet meer dan logisch dat we weer aan de vraag van die vele gezinnen zouden voldoen.    WANNEER :  zondag 19 maart 2017 tussen 11.00 uur en 14.00 uur 
 WAAR :        U wordt verwacht in de refter van de lagere school DE KRINKEL                        (ingang via Schoolstraat) 
 Een gratis glaasje cava of fruitsap als start en een zeer uitgebreid buffet erna wordt U aangeboden !  PRIJS VOOR LEDEN : 15 euro vanaf 10 jaar        9 euro voor kinderen van 4 t.e.m. 9 jaar        Gratis t.e.m. 3 jaar 
 VOOR NIET-LEDEN : 25 euro vanaf 10 jaar (papa’s NIET gratis)      15 euro voor kinderen van 4 t.e.m. 9 jaar. 
 PAPA’S die lid zijn van de Gezinsbond komen gratis indien vergezeld van hun gezin. 
 INSCHRIJVEN BIJ :  Bolsens Kathy                                        Bij voorkeur via mail : kathybolsens@telenet.be   
                                   Tel : 0472/70.44.83 

U bent pas definitief ingeschreven na betaling. 
 Op rekening van de Gezinsbond Zwijndrecht-Burcht BE10 8508 8890 8604 
Met vermelding van naam, aantal volwassenen en kinderen 
 Komt U samen met al uw kinderen en kleinkinderen? Laat het bij inschrijven weten want dan reserveren we voor U een extra grote familietafel.  Nodig je buren en je vrienden ook mee uit ! Iedereen welkom! Max. 150 deelnemers!   
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ZATERDAG 25 MAART  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een tweedehandsbeurs.  De verkoop gebeurt door de gezinnen zelf. Elke verkoper is verantwoordelijk voor eigen materiaal en bepaalt zelf de verkoopprijs. Fietsen worden op een aparte plaats uitgestald met de gevraagde prijs. Wij zorgen voor verkoop. 

 WAAR: Refter Lagere School DE KRINKEL Ingang via Schoolstraat, Zwijndrecht WANNEER: Zaterdag 25  maart 2017 van 13.30u tot 16u PRIJS: Leden Gezinsbond : 8 euro per gevraagde tafel (max. 2 tafels) Niet leden : 15 euro per tafel. (max. 2 tafels) 
 U bent pas definitief ingeschreven na betaling. 

  op rekening BE06 7895 5820 6322 van Gezinsbond Zwijndrecht  
(ledenrekening !!) Vergeet niet uw naam en adres te vermelden 
 INSCHRIJVEN:  Leden van ZWIJNDRECHT / BURCHT vanaf 15 februari 2017 Leden van andere afdelingen en niet Leden vanaf 1 maart 2017   Bij Maria VAN MIEGHEM- VAN GOETHEM GSM 0494/89.69.79  
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De Bib van Zwijndrecht nodigt U uit  
 

 “Zeg niet te gauw, ’t is weer een … !” 
“Mannen hebben andere hersenen dan vrouwen!” 

 In maart viert men in de bibliotheken de jeugdboekenmaand. Dit jaar werkt men een hele maand rond het thema m/v/x.  Omdat dit thema niet enkel interessant is voor kinderen wil de Bib van Zwijndrecht heel graag ook voor volwassenen iets organiseren.   
LEZING over M/V/X…  

Man/vrouw-rollenpatronen: het is een gevoelig en 
complex onderwerp, van cafétoog tot 
wetenschappelijk debat. Steven De Baerdemaeker 
zet u op geheel eigen wijze aan het denken over 
uw m/v/x-beeld. Over de impact van gender op 
onze samenleving. Over hoe dit verhaal de 
ontwikkelingskansen en 
persoonlijkheidsontplooiing van onze kinderen beïnvloedt. Over wat boeken 
vertellen over jongens en meisjes. En over wie niet in die vakjes past. 
Steven is onder andere leerkracht, m/v/x-denker en onderwijsmedewerker van 
çavaria. Met een hoek af. Een lezing van hem leidt gegarandeerd tot verwarring, 
nieuwe inzichten en vermoeide lachspieren. Hapklare (voor)lees- en 
opvoedingstips krijgt u er gratis bovenop. 
WAAR: 
BIB Zwijndrecht, Binnenplein 1 
WANNEER: 
 dinsdag 28 maart om 20 uur 
PRIJS: 
 5 euro. Leden van Bib of Gezinsbond krijgen 1 euro korting 
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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 
Recreatief spelen 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 
                                                 kathybolsens@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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KORTINGSKAART GROOT GEZIN Terug aanvragen !!! 
 Voor gezinnen met drie of meer kinderen kan je vanaf nu de kortingskaarten voor 2017 aanvragen. Een beetje later dan anders maar we kregen pas laat het bericht dat ook in 2017 de kortingskaart zou blijven gelden. Kaarten voor de kinderen zijn telkens voor 6 jaar aan te vragen of te hernieuwen.  Een eerste keer op 6 jaar en ook op 12 jaar . Vanaf 18 jaar is de verlenging per jaar zolang men nog ten laste is van de ouders, maximum tot 25 jaar.  Voor ouders zijn de kaarten om de 5 jaar te hernieuwen. De kaarten startten in 2016 en gelden tot 2020. Ouders die geen drie eigen kinderen hebben maar in een groot nieuw samengesteld gezin wonen hebben soms ook recht op een jaarkaart. Wie moet nu kaarten aanvragen ? 

 Kinderen geboren in 2004 en 2010 krijgen een kaart voor 6 jaar.  
 Voor kinderen van andere leeftijden kan ook een kaart aangevraagd worden maar die vervallen ook op 12 of 18 jaar 
 Kinderen ouder dan 18 jaar mits bewijsstukken 
 Ouders met een jaarkaart of die de 5-jaarkaart niet aanvroegen in 2016 Wat heb je nodig om kortingskaarten aan te vragen? 
- Formulier gezinssamenstelling, aan te vragen bij de dienst bevolking van jouw gemeente. 
- 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, overlijdensakte kind …). 
- Voor kinderen van 18-25 jaar (geboren in 1992 - 1998): attest van kinderbijslag of schoolattest van voltijds onderwijs. 
- Kinderen en ouders in een nieuw samengesteld gezin hebben soms ook recht, vraag het na !! 
- 6 euro administratiekosten. Contact  en info : Bezorg je documenten en het bedrag bij Gert Vanderheyden Adrien Van Roeyenstraat 29 gertvanderheyden@scarlet.be of 0485/40.89.77 Of op 21 januari 2017 tussen 10 en 12 uur in Mouterij, John Tulpinckstraat 15 (zijstraat van Kerkstraat) in Burcht of tussen 14 en 15 uur in het oud gemeentehuis, Dorp West 2 Zwijndrecht 
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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 
Kinepolis bioscoopcheques kunnen nu ook online 
besteld worden via www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 
De spaarkorting per gekocht ticket wordt automatische 
op de spaarkaart gezet.  

SINISCOOP  in Sint-Niklaas 8.50 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 
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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 ! 

OPGELET TARIEFWIJZINGEN. 
Vanaf 1 februari 2017 wijzigt het tarief van de lijnkaart. Op tram of bus wordt er 
vanaf 1 februari 1,50 euro per rit van de oude lijnkaarten afgetrokken voor de 

laatste rit kan er cash bijbetaald worden. 
 
            Koop ze bij de Gezinsbond  
    met 10% korting op je lidkaart 
             15 euro en 1.5 korting 
              NETTO 13.50 euro 

De trein rijdt goedkoper met de Gezinsbond  ! 
Koop je treinpassen met vermindering 

OPGELET TARIEFWIJZINGEN 
De huidige passen mogen nog tot 31 januari 2017 verkocht en gebruikt worden 
tot 31 januari 2018. 
GO-PASS  10 rittenkaart tot 26 jaar  52.00 euro (korting 2,60 euro) RAILPAS   10 rittenkaart vanaf 26 jaar  77.00 euro (korting 3,85 euro) KEYCARD   10 rittenkaart korte afstanden 22.00 euro (korting 1,10 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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ONZE HANDELAARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                      

 Benieuwd naar de meer dan 30       handelaars in Beveren ?? Neem dan   een kijkje op hun website    www.gezinsbond-beveren.be  of op   hun facebookpagina. Ook info over   alle aangesloten handelaars op de   site www.gezinsbond.be/sparen  
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 

 
 Pastoor Coplaan 33  2070 Zwijndrecht  Voor meer inlichtingen: 03/250.16.94  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

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

Openingsuren: 
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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@rhmarinegroup.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. 
  Woon je in Zwijndrecht en heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, of ben je in begeleiding bij het OCMW, of ben je in begeleiding bij een erkende schuldbemiddelaar dan kan                                                                       je een Z-pas aanvragen. 
Met deze pas betaal je minder als je inschrijft voor allerhande activiteiten in de gemeente en ook bij een aantal Provinciale domeinen en musea.  Ook bij verenigingen uit Zwijndrecht die deelnemen en lagere scholen in Zwijndrecht krijg je korting. Lidgelden worden voor 75% terugbetaald 
De pas kan je op vertoon van een attest van het ziekenfonds of een attest van een erkende schuldbemiddelaar aanvragen bij de dienst sociale zaken.  Mensen die bij het OCMW in begeleiding zijn moeten de pas niet aanvragen, ze krijgen die automatisch. De Gezinsbond Zwijndrecht-Burcht doet ook mee met de Z-pas. Houders van een Z-Pas nemen contact op met Gert Vanderheyden A. Van Roeyenstraat 29 of via GSM 0486/40.89.77  of mail gertvanderheyden@scarlet.be   


