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GEZINSBOND  

Afdeling  ZWIJNDRECHT - BURCHT 
 

Programma boekje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        JAARGANG  2017 
        Nummer 2 
 

Website  : http://gezinsbond.zwebsite.be 
E- mailadres : gezinsbond@zwebsite.be 
Facebook : www.facebook.com/GezinsbondZwijndrecht 
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 BLIJ DAT IK BREI 
   

WANNEER: 
Elke tweede maandag  
van de maand vanaf 20u  
(12 apri l, 10 mei,14 juni) 
En elke maand op de  DERDE WOENSDAG 
VOORMIDDAG (19 april, 17 mei, 21 juni) 
 van 10 uur tot 12 uur 
WAAR :  
A. Van Roeyenstraat 29  2070 Zwijndrecht 
MEER INFO : 
Gert Vanderheyden via 0485/40.89.77 of mail      
gertvanderheyden@scarlet.be   
 BEZOEK AAN DE INDISCHE TEMPEL IN WILRIJK 

 
Zeker meer dan de moeite waard! 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. 
Voor het bezoek van 28 april zijn er nog een 4 tal 
plaatsen.   
 
 BEZOEK GEPLAND OP  : vrijdag 28 april 2017 om 19 uur   
      In het najaar wordt er nog een bezoek geplant 
 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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KNUFFELTURNEN voor peuters 
 

Knuffelturnen is een plezante manier van bewegingsopvoeding die gebaseerd is op de sherborne-technieken.   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:  zaterdag 29 april van 9u30 tot 10u30                       Zaterdagen 6-13-27 mei van 9u30 tot 10u30                       Zaterdag 3 juni van 9u30 tot 10u30 WAAR:         Kleuterschool De Krinkelrups (Zwijndrecht)  PRIJS:           leden gezinsbond  25 euro per kind+ouder                       niet-leden 35 euro  INSCHRIJVING:  bij  Griet Defloor         via mail griet.defloor@gmail.com        telefonisch 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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BADMINTON 
OPGELET: 
vanaf 29 april in de sporthal van 't Wit Zand in Melsele 
 WANNEER    : elke zaterdag van 10 u tot 12 u            INFO             : Tanja Vandeputte Tel  03 755 26 74 

  taruvennekens@ yahoo.com  of zaterdag in de sporthal WE GAAN WEER OP GEZINSWEEKEND !! 
Van vrijdagnamiddag 6 oktober  tot zondagmiddag 8 oktober 2017 

 Om de twee jaar organiseren we een  weekend voor de leden aan een voordelig tarief. Deze keer gaan we naar een volledig vernieuwd vakantiehuis REIGERSNEST in Koksijde (www.reigersnest.be ).  
 Een weekend volpension (123 euro) aan de prijs van half pension. PRIJS :   kinderen vanaf 14 jaar en volwassene 105 euro     Kinderen tot en met 2 jaar :gratis    Kinderen van 3 tot en met 6 jaar : 50% korting of 52.5 euro    Kinderen van 7 tot en met 13 jaar : 30% of 73,50 euro Ter plaatse krijg je nog eens 5% korting op de volpensionprijs. Voor een gezin met drie lagere schoolkinderen betekent dit een korting van 100 euro ! Als dat geen verwennen is ! Houders van een Z-pas kunnen een tussenkomst aanvragen bij de gemeente.  Reserveer snel want er zijn maar beperkt aantal gezinskamers beschikbaar.  
 U bent pas definitief ingeschreven na betaling. 
INSCHRIJVEN EN INFO: Gert Vanderheyden, tel 0485/40.89.77           mailen naar gertvanderheyden@scarlet.be GEZINSUITSTAP NAAR MAASTRICHT 
 Wanneer             : 29/04/2017  Contactpersoon : Louis Ryckmans Telefoon              : 0485 34 42 40 E-mailadres         : rylmak@hotmail.com 
 Prijs                      : Leden van de Gezinsbond: +12 jaar 35,00 euro                                 Leden -12jaa 25,00 euro                                  Niet -leden: 60,00 euro Storten op rekening van Gezinsbond Gewest Antwerpen BE73 0682 1379 1360   
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   GEZELSCHAPSPELLENAVOND 
Iedereen welkom, van 8 tot 108 jaar 
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 14  Zwijndrecht.                       BIJDRAGE:  1,5 euro per spelavond 
  1 euro voor leden van de Gezinsbond 
 Meer info op   http://forumfederatie.be/zwijndrecht.html of stuur een mail naar 
tspionneke@gmail.com om je in te schrijven op de nieuwsbrief 
 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.  
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VERDIEN UW LIDGELD TERUG !! 
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    
NAAR DE FILM 
 UGC         : 8.5 euro en 2 euro korting - NETTO  6.50 euro per ticket. 
 Kinepolis : 10.75 euro en 2 euro korting - NETTO 8.75 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-ORANGE-PROXIMUS van 15.00 €  telkens met 4% korting op de kaart 
 
OPENBAAR VERVOER 
 
 LIJNKAART  : 15 euro – korting 1,5 jeuro 
 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) 
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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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 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 Voor sommige activiteiten van de Gezinsbond krijgt men 10% op de spaarkaart. 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 0485/40.89.77  of mail gertvanderheyden@scarlet.be   


