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Website  : http://gezinsbond.zwebsite.be 
E- mailadres : gezinsbond@zwebsite.be 
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KALENDER 
 September 
 23, 30 sept. Knuffelturnen. p.5 

Oktober 
 7, 14, 21 okt Knuffelturnen. p.5 
 10 okt. Workshop aromatherapie. p.8 
 14 okt. Tweedehandsbeurs. P. 9 
 17 okt. info avond p.10 
 21 okt. Bobbejaanland p.11 
 3, 10, 17, 24 okt. Naaien zonder juf p.6 

November 
 25 nov. Pasta avond p.12 
 7, 14, 21 28 nov. Naailes zonder juf  p.6 
 21 nov. Info avond p.10 
 

WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
✓  Alle donderdagen Volleybal. p.13 
✓  Alle zaterdagen badminton. p.13 
✓  Maandelijks Kokeneters. p.14 
✓  Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. p.15 
✓  Elke tweede maandag van de maand : blij dat ik brei. p.13 
✓  Elke derde woensdagmorgen van de maand : blij dat ik brei p.13 

 ALLERLEI 
 Kinderoppasdienst p.15 
 Verdien uw lidgeld terug p.17 
 Onze handelaars p.18 
 Onze bestuursploeg p.19 
 Zomerzoektochten p.4 
 Schorremorrie p.16 
 Gezinsweekend p.7 
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VOORWOORD 
Beste lezer,  De vakantie is al een heel eind opgeschoven als je deze brochure in je bus krijgt.  Tijd om het najaar te plannen ! En daar zijn we dan ook mee begonnen !  We hebben alvast heel wat in petto voor elke leeftijd.  Lees alles even door en kruis niet alleen aan wat je graag wil doen, reserveer je plaatsje maar snel want soms is een activiteit al snel volzet.  We zien jullie graag deelnemen. Dat is voor ons het bewijs dat we goed gepland hebben. Wil je graag toch nog iets anders ? Of kan je het alleen niet realiseren ? Geef maar een seintje aan een bestuurslid (achteraan in het boekje) We doen ons best om dit dan voor of met jou en andere gezinnen te organiseren.   We zijn blij dat we meer nu gezinnen kunnen betrekken bij onze Gezinsbond dankzij de tussenkomst van de gemeente voor gezinnen die het moeilijker hebben. Het lidmaatschap geeft die gezinnen de mogelijkheid om ook van andere voordelen  te genieten.   We proberen in de toekomst meer extra te informeren via onze facebook pagina, en ook via mail. We hebben daarom graag je mailadres zodat je niet alleen over de activiteiten maar ook over ander nieuws dat gezinnen aanbelangt kunnen informeren. Stuur een mailtje naar gezinsbond@zwebsite.be en wij zenden jou maandelijks een centrale info of een plaatselijk nieuws.   Van harte,  Gert Vanderheyden , voorzitter 

  

Stem via www.gezinsbond.be of via www.petitie24.com  mee voor extra verlofdagen na een geboorte. Elke kersverse ouder kan beamen dat dit meer dan zinvol is.  Steun dit voorstel voor jezelf, voor je (klein)kinderen of voor elke nieuwe geboorte  in jouw omgeving ! 
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 VERTREKPLAATS: 1/7 tot 31/9: Toerisme & Uit Turnhout (Grote Markt 44)  Openingsuren: elke weekdag open: van 9 tot 16.30 u. Zaterdag: van 9.30-14 u.  Opgelet! Op zondag is Toerisme & Uit Turnhout gesloten. Je kan dan je deelnameformulier kopen in het Speelkaartenmuseum (Druivenstraat 18) van 11-17 u. 
 DEELNAMEPRIJS:  voor leden Gezinssport Vlaanderen en leden Gezinsbond: € 6 voor de wandelzoektocht, € 6 voor de fietszoektocht en € 3 voor de geocaching. De kinderzoektocht is gratis mits aankoop van een wandelzoektocht.  
 NIET-LEDEN: € 8 voor de wandelzoektocht, € 8 voor de fietszoektocht en € 4 voor de geocaching.  
 DIT JAAR KAN JE ONZE ZOEKTOCHT IN TURNHOUT COMBINEREN MET DE 'GOUDEN CAROLUS'-ZOEKTOCHTEN IN MECHELEN. 
 VERTREKPLAATS: Brouwerij 'Het Anker' (Guido Gezellelaan 49) of Toerisme & Uit (Hallestraat 2-4-6) in Mechelen. 
 DEELNAMEPRIJS:  Leden Gezinssport Vlaanderen en leden Gezinsbond: 
 € 6 per wandel- of fietszoektocht / € 3 geocaching.  Kinderzoektocht gratis bij aankoop wandelzoektocht. 
 NIET-LEDEN: 
 € 8 per wandel- of fietszoektocht / € 4 geocaching.  Kinderzoektocht gratis bij aankoop wandelzoektocht. 
 WIL JE COMBINEREN? 
 Dat kan! Je koopt in Mechelen of Turnhout een combipakket voor € 20 (leden) of € 30 (niet-leden) voor alle (8) zoektochten samen. Wie zoekt, die wint!   
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 Gezinsbond Zwijndrecht -Burcht organiseert een reeks van vijf 
 Speelse sessies ontspannings- en behendigheidsoefeningen voor 
 Kindjes tussen 1 en 3 jaar met één van hun (groot)ouders. 
   Op zaterdagen 23 – 30 september en 7 – 14 en 21oktober 
     Van 9u30 tot 10u30 
  Op zaterdagen 11, 18, 25 nov. en 2, 9 dec. Om 10 u 
   In ‘ De Krinkelrups’ (Regenbooglaan, Zwijndrecht) 
      Een lid betaalt 25 euro 
     voor de reeks per kind + ouder 
     Niet lid 35 euro 
     voor de reeks per kind + ouder 
 Inschrijving :  

Griet.defloor@gmail.com 
Of 0476/56.07.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betaling op BE10 8508 8890 8604 
Met vermelding ‘knuffelturnen’ 
  de naam van het kind 
    

Komen jullie mee 
KNUFFELTURNEN ? 
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Heb je (een beetje) naaiervaring en wil je graag wat ondersteuning van 
gelijkgezinden? Schrijf je dan in voor de naailes zonder juf. Je brengt zelf 
je naaibenodigdheden mee en beslist wat je wil maken of vraagt inspiratie 
aan de andere deelnemers. We helpen elkaar wanneer nodig. 

 
Naailes zonder juf 

 
Dinsdagavonden  
3-10-17-24 oktober en  
7-14-21-28 november  van 20u tot 22u30  
in het Oud 
Gemeentehuis  
van Zwijndrecht.  
 
 
  
 
 
 De naaireeks kost 10 euro voor leden van de 
Gezinsbond, 15 euro voor niet-leden. 
Mail naar griet.defloor@gmail.com om in te 
schrijven en betaal op rekeningnummer BE10 8508 8890 8604 met vermelding 'naailes zonder 
juf' + je naam 
  
 
     



                                                     P a g i n a  7 | 20 

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  aan de prijs van half pension. 
PRIJS :   kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen 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  BETALEN : op rekeningnummer     BE10 8508 8890 8604 met vermelding Gezinsweekend en je naam   
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WORKSHOP AROMATHERAPIE  STRESSVERMINDERING VOOR HET GEZIN. 
 Ieder van ons heeft tijdens de dag wel eens last van stress in milde of erge vorm : werk, kinderen, sociale verplichtingen, examens,… Oververmoeidheid, emotionele uitputting, piekeren, emotioneel uit balans zijn, slecht slapen,…zijn er de gevolgen van. Voor onze kinderen gaat het op school niet meer zo vlot, ze krijgen o.a. faalangst, slapen slecht, krijgen nachtmerries,…  Tijdens deze workshop leer je op een veilige manier aromatherapie gebruiken en toe te passen naar jouw behoefte. Na een korte inleiding maken we een heerlijk geurende bodylotion en badzout, die je achteraf mee naar huis neemt, samen met een boekje waarin je alles nog eens kunt nalezen. Deze workshop organiseren we in samenwerking met Huis van het Kind. 
 WAAR :        Administratief Centrum, lokaal Bervoets, Binnenplein 1 WANNEER : Dinsdag 10 oktober van 19u30 tot 21u30 PRIJS :         € 25,00 per persoon . 
                     Leden krijgen, na betaling, 10% korting op hun spaarkaart. 
 Maximum 15 personen kunnen hieraan deelnemen, dus wees snel met inschrijven !! : Stuur voor 30 september een mailtje naar petra.vanstaeyen@gmail.com en vermeld naam, lidnummer en telefoonnummer. Betaal na bevestiging op rekeningnummer  Gezinsbond Zwijndrecht BE10 8508 8890 8604 met vermelding : workshop aromatherapie + je naam. 
 
  
   
  
   
  
    MEER INFO : Contacteer Petra Van Staeyen telefonisch : 0475/63.19.15                         of via mail : petra.vanstaeyen@gmail.com.   
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TWEEDEHANDSBEURS 
          Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we opnieuw een tweedehandsbeurs.  De verkoop gebeurt door de gezinnen zelf. Elke verkoper is verantwoordelijk voor eigen materiaal en bepaalt zelf de verkoopprijs. Fietsen worden in de zaal op een aparte plaats uitgestald met de gevraagde prijs. Het aanwezige bestuur zorgt voor verkoop. 
 WAT  :  BABY EN KINDERKLEDING TOT 10 JAAR      BABYSPEELGOED EN BABYMATERIAAL      KINDERFIETSEN 
 WAAR :  Refter Lagere School DE KRINKEL      Ingang via Schoolstraat, Zwijndrecht 
 WANNEER :  ZATERDAG 14 oktober 2017 van 13.30u tot 16u 
 DEELNAME :             LEDEN Gezinsbond : 8 € per gevraagde tafel      (max. 2 tafels)      NIET- LEDEN             : 15 € per tafel. 
 Betaling moet voor 10 oktober gebeurd zijn op rekening BE06 7895 5820 6322 van Gezinsbond Zwijndrecht  (ledenrekening !!) Vergeet niet uw naam en adres te vermelden  
 INSCHRIJVEN    : Alleen telefonisch        Leden van ZWIJNDRECHT / BURCHT vanaf 1 september  2017        Leden van andere afdelingen en NIET Leden vanaf 20 oktober  2017  

 Bij Maria VAN MIEGHEM- VAN GOETHEM R. Orlentstraat 39 Zwijndrecht  GSM 0494 / 89.69.79  



                                                     P a g i n a  10 | 20 

INFO AVOND INTERNET & PRIVACY 
Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? Dankzij deze sessie leer je goochelen met instellingen, rapporteringen  en filters en ben je helemaal op de hoogte  van de do's en don'ts rond privacy.  Wil je meer weten over wat kinderen en jongeren doen online? Wat kan je doen als ouder? Hoe kan je zaken voorkomen?  Interessant voor ouders van kinderen die toegang hebben tot het internet.  WAAR :             Administratief Centrum Binnenplein 1  WANNEER :      Dinsdag 17 oktober om 20 uur PRIJS :               gratis maar graag een seintje op voorhand. INSCHRIJVEN : via mail huisvanhetkind@zwijndrecht.be 

  INFO AVOND GAMEN 
Gamen. Favoriet tijdverdrijf van massa's jongeren. Favoriete ergernisbron van massa's ouders. Wat maakt het allemaal zo leuk en aanlokkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, wat zijn de valkuilen en risico's en hoe hou je het binnen de perken? Deze sessie dompelt je onder in de wereld van het gamen, geeft uitleg en tips en tilt je moeiteloos van het beginnerslevel naar dat van expert. Voor ouders van kinderen die gamen(Nintendo, Playstation, Wii, online, ….) 
 WAAR :             Administratief Centrum Binnenplein 1 WANNEER :      Dinsdag 21 november om 20 uur PRIJS :               gratis maar graag een seintje op voorhand.  INSCHRIJVEN : via mail huisvanhetkind@zwijndrecht.be 
 
 
 Een initiatief van én   
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 GRIEZELIGSTE GEZINSDAG - ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 
   Zowel jong en oud kunnen hun hart ophalen bij de vele attracties in Bobbejaanland. De kleinsten onder ons kunnen terecht in de 'Wonder Garden' of 'Kinderland' De groteren beleven volop 'Mount Mara' of nemen plaats in 'Naga Bay', … meer dan 40 attracties staan voor de Gezinsbond klaar!  
  Beleef samen met de Gezinsbond Halloween in Bobbejaanland. Griezel en geniet samen met jong en oud van de vele attracties en activiteiten in het plezantste land van Vlaanderen. 
   Extra aanbod = Parking gratis (normaal 8 euro)  INKOMPRIJS :  Van 0 t.e.m. 3 jaar gratis.       Van 4 t.e.m.13 jaar 15 euro. (normaal  29.50 of 35 euro volgens lengte)       Vanaf 14 jaar 19 euro. (normaal 35 euro) 
 De afdeling Zwijndrecht – Burcht legt een bus in ! Vertrek aan de sporthal 
 VERTREK : om 9 uur  TERUG :     om 18 uur 30 PRIJS :       4 euro per persoon voor busvervoer. INSCHRIJVEN VOOR TICKETS EN BUSVERVOER VOOR 2 OKTOBER: 
Via e-mail :  gezinsbond@zwebsite.be of GSM 0485/40.89.77 
BETALEN : op rekeningnummer  BE10 8508 8890 8604 met vermelding Bobbejaanland en je naam               



                                                     P a g i n a  12 | 20 

VANDAAG GAAN WE NIET KOKEN MAMA ! 
Want ….. De Gezinsbond organiseert een Italiaans buffet !  
 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 25 november 2017 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 : Gratis t.e.m. 3 jaar        kinderen van 4 t.e.m. 9 jaar 6 euro    vanaf 10 jaar 12 euro 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. 
 OPMERKING :   Eén lidnummer geldt enkel voor de eigen  inwonende gezinsleden.   
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BLIJ DAT IK BREI (EN HAAK) 
   Ook zin om je eigen werkstuk te maken samen in een gezel l ige groep ? Kom gratis langs en leer ondertussen bi j  een drankje veel t ips en trics om je brei-  of haakwerk te maken  WANNEER:  Elke tweede maandag   van de maand vanaf 20u  (11 september, 9 oktober, 13 november)  En elke maand op de  DERDE WOENSDAG VOORMIDDAG (20 september, 18 oktober, 15 november) van 10 uur tot 12 uur WAAR :  A .  Van Roeyenstraat 29  2070 Zwijndrecht   MEER INFO :  Gert Vanderheyden via 0485/40.89.77 of mai l       gertvanderheyden@scarlet.be     BADMINTON & VOLLEYBAL 

 Wij starten opnieuw in september als de sporthal terug open is.  Verder inlichtingen bij: Badminton: Tanja Vandeputte Tel  03/755 26 74                       taruvennekens@ yahoo.com   Volleybal :  Dave Vermeulen Tel. 03/253.19.01                      Email dave.vermeulen68@gmail.com        
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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 
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 euro 
 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) 
  

Voor meer info over onze spaarpartner kan u terecht op de website. WWW.Gezinsbond.be   
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ONZE HANDELAARS 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                         

 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. 

 
 

 
 
 

 

 
 

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:  

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  
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ONZE BESTUURSPLOEG – tot uw dienst 
Bellens Leen       Blokkersdijk 1 leen_bellens@hotmail.com    tel: 0495/99.78.74 
 Bolsens Kathy      Dorp-West  129 kathybolsens@telenet.be      tel: 0472/70.44.83 Onthaal 
 Colijn Peggy      Polderstraat 22 Peggy.colijn@telenet.be     tel: 0494/76.96.15 feestcomité, gezinsspaarkaart 
 De Ryck Koen                                                                    Neerstraat 116 koen.de.ryck@telenet.be    Tel: 0494/39.26.20 
 Deckers Patricia     Veldstraat 47 deckers.patricia@yahoo.com    Tel: 0496/22.73.17 
 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 Onthaal 
 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 
 Vanderheyden Gert     A. Van Roeyenstr. 29  Voorzitster      tel: 03/252.63.44 gertvanderheyden@scarlet.be     tel: 0485/40 89 77 telefoonkaarten, treinpassen, filmtickets, 
 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 ? 
  



                                                     P a g i n a  20 | 20 

 
 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  


