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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, 
 

De Ryck Koen      Neerstraat 116 
koen.de.ryck@telenet.be    Tel: 0494/39.26.20 
 

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@radioholland.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  
gertvanderheyden@scarlet.be     tel: 0485/40 89 77 
Voorzitster      tel: 03/252.63.44 
telefoonkaarten, treinpassen, filmtickets,        

Van Staeyen Petra     Pijlstraat 32/1 
petra.vanstaeyen@gmail.com    tel: 0475/63.19.15 
Facebook, promotie, gezinsspaarkaart 
 
 

 

Mogen we jouw naam hier bijzetten volgende keer ? 
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Beste lezer, 
 
Wat je niet kent kan je niet missen !  Kijk daarom vlug naar ons programma !  
 
We gaan stilaan de lente tegemoet. Met zeer afwisselend weer, van ijzig koud tot 
stralende zon vliegen de dagen voorbij.  Ouderen vinden dat het nog sneller gaat dan 
weleer en ze niet alles wat ze willen doen in hun programma kunnen passen, jonge 
gezinnen vragen zich af waar hun tijd gebleven is om een beetje te ontspannen. 
 
Maar vooral denken velen : hoe ga ik dat organiseren en wanneer regel ik dat alles ?  
 
Daar willen wij als Gezinsbond een beetje bij helpen. Met ons bestuur maken we voor 
de volgende maanden weer veel plannen.  Wellicht is er voor jouw gezin ook wel iets in 
te vinden.  
 
We willen jullie iets aanbieden dat je niet zomaar van het internet kan plukken maar 
waar interactie een meerwaarde kan zijn. 
Samen met het Huis van het Kind willen we zeker de jonge gezinnen bereiken. 
 
Denk maar aan een familievoorstelling voor zeer jonge gezinnen i.s.m. ’t Waaigat.   
Goed opgeleide sprekers brengen thema’s die je boeien. Perfectie bij je kind, er waren 
sessies omgaan met internet, musiceren met peuters, ….  
Verwacht in het najaar nog een schitterende voorstelling Schommelkoe, ga mee op 
gezinsweekend en zoveel meer.  
Nieuwe geboorte in je gezin ? We brengen je een geschenkje !  Er even tussenuit ? We 
bieden je een kinderoppas aan ! 
 
Vergeet onze tweedehandsbeurzen en brunch of pasta avond niet en de activiteiten 
voor alle leeftijden, zoals een vorig Ruien bezoek, en binnenkort  de Jain tempel.  
Onze sport voor volwassenen en kinderen, kortingen op film, trein, De Lijn en allerlei 
winkels:het grote aanbod van de Gezinsbond (bekijk het eens op www.goedgezind.be of 
www.gezinsbond.be ) maken het geheel tot een mooi plaatje. We zijn blij jullie dit alles 
te kunnen aanbieden. Geniet ervan. We willen nog veel plannen ! Daarvoor zetten 13 
bestuursleden hun beste beentje voor. Geef jij een voorzet wat je zelf wenst voor jezelf, 
voor je kind, voor de grootouders ?  Wij proberen dat alles rond te krijgen en aan jou om 
in de goal te trappen !! 
Blijf bij de Gezinsbond en breng andere gezinnen mee. Houders van een Z-pas kunnen 
extra korting krijgen. Laat van je horen want dat hebben wij als vrijwilligers het liefste, 
dat schouderklopje kan deugd doen !  
Van harte, 
 
Gert Vanderheyden, voorzitster  
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BRUSSEL EN HET  PAJOTTENLAND - ZONDAG 
22 APRIL 2018 

 

 
 
PROGRAMMA:  8u00 vertrek Dockx, Boomsesteenweg 400, Wilrijk  

(gratis parking onder de brug) 
Geleid bezoek aan het historisch centrum van Brussel 

   Eigen lunchpakket in Gooik met thee of koffie aangeboden 
Kasteel van Gaasbeek: koffie met taart 
Sint-Anna-Pede wandeling door het Pajottenland 
18u30 driegangenmenu 
20u00 vertrek naar huis 

 
PRIJS:  Leden van de Gezinsbond + 12 jaar: 35,00 euro 
  Leden van de Gezinsbond – 12 jaar: 25,00 euro 
  Niet-leden: 65,00 euro.  

 
Storten op rekeningnummer van Gezinsbond BE10 8508 8890 8604 
met mededeling: Gezinsuitstap + aantal volw. of kinderen+ lidnummer 

 
INFO EN INSCHRIJVEN:  
Gert Vanderheyden  email:  gezinsbond@zwebsite.be 
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PERFECTIONISME BI J JE KIND: 
EEN GAVE OF EEN VERGIFTIGD GESCHENK? 

 
Je kind wil de dingen heel precies en tot in de puntjes 
afwerken en legt de lat gigantisch hoog voor zichzelf. Een acht 
op tien is niet genoeg en die sportwedstrijd kon stukken 
beter. Je zoon of dochter streeft naar een foutloos parcours 
en is ontzettend kritisch voor zichzelf én voor anderen. 
Herkenbaar? Het zijn allemaal aspecten die typisch zijn voor 
kinderen met perfectionisme. 

Hoe kan je als ouder omgaan met een kind dat alles liefst perfect wil doen? Is dat 
eigenlijk wel een probleem? En hoe denk jij over jezelf? Wil of moet jij een feilloze 
ouder, partner of werknemer zijn? 

 

BEGELEIDING : Dr Liesbet Boone, klinisch psychologe 
WANNEER :      Dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur 
WAAR:       Administratief Centrum, Binnenplein 1 Zwijndrecht 
PRIJS :                gratis maar graag een seintje op voorhand.  

INSCHRIJVEN  
via mail naar huisvanhetkind@zwijndrecht.be  of  
via Gezinsbond naar gezinsbond@zwebsite.be tel 0485/40.89.77 
 

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.  
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.  
Aangezien we een privé heiligdom bezoeken zijn er strikte 
regels waaraan we ons moeten houden. 
 

WANNEER : Dinsdag 8 mei 2018  
 

AFSPRAAK TER PLAATSE  : om 19 uur  
  Jain Tempel,Laarstraat 26  
  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  



 
                                                    P a g i n a  6 | 20 

 

Theatervoorstelling Caban 
 voor de aller- allerkleinsten 

 
In samenwerking met ‘t Waaigat krijgen leden korting op de familievoorstelling Caban.  
In een knusse speelruimte, tegelijk een uniek muzieklabo en een oase van rust, 
ontdekken de allerkleinsten klanken en muziek. Tussen het spelen en bouwen door. 
Grote ogen, wriemelende handjes, open monden en kleine stapjes, die zich op eigen 
tempo laten meevoeren door wat ze zien, voelen en horen.  Drie muzikanten gaan mee 
met het speelse ritme.  Soms doen ze niets, soms laten ze noten klinken, soms 
ontdekken ze samen.  Ook als ouder zet je grote ogen op bij zoveel verwondering. 
 
 

Waar?  ’t Waaigat, Kerkplein  in Burcht 
 
Voor wie?  Kinderen vanaf 3 maanden tot 3 à 4 jaar 
en hun (groot)ouders 
 
Wanneer? zaterdag 5 mei en zondag 6 mei telkens 
om 11 u en om 14u. 
 
Kostprijs? 3 EUR/kind, 5 EUR/(groot)ouder voor 
leden.  Bij betaling je lidkaart tonen 
 
Tickets op voorhand kopen? Bel naar 03/250.49.90   
 
 

 

Verwacht in september 
SCHOMMELKOE 

In 'Schommelkoe' gaan twee minderbedeelde mensen op zoek naar een betere wereld 
en naar elkaar. 

Die betere wereld vinden ze in de kracht van de verbeelding, met een vuurwerk van 
ideeën en spelvreugde 

  
Geïnspireerd op het boek van Philip Harpain, bekend van het toonaangevende Duitse 

Jeugdtheater Grips. 
Meer info in ons volgende boekje. 
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BUSREIS MET GIDS NAAR  
DE HAVEN VAN ANTWERPEN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
     DEURGANCKDOK 

 
WANNEER: zaterdag 9 juni 2018 om 10u00 
 
WAAR: Vertrek aan het Station van Berchem 
 
PROGRAMMA: rondrit met gids door de haven, rechteroever en linkeroever, stop in Lillo 
 
PRIJS: leden Gezinsbond: 15,00 euro 
  Niet-leden: 35,00 euro 

Na inschrijving storten op rekeningnummer BE15 3200 0894 9130 van Gezinsbond 
Gewest Antwerpen met mededeling Havenrondvaart + naam+ lidnummer 

 
INFO EN INSCHRIJVEN: Wilfried Jennen: 0477 35 80 00 of wilfried.jennen@gezinsbond.be  
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GEZINSWEEKEND IN REIGERSNEST IN 2018 

 
 
 
Het ganse vakantiehuis is vernieuwd en ideaal 
voor gezinnen met jonge kinderen en 
uitvalsbasis voor uitstappen en (fiets)tochten.  
Buiten de gezamenlijke maaltijden is iedereen 
vrij het weekend naar keuze in te vullen. 
 
 
WANNEER :  
van vrijdagmiddag 28 september tot zondagnamiddag 30 september 2018 
 
WAAR :  
Vakantiehuis Reigersnest, Prins Boudewijnstraat in Koksijde  
(www.reigersnest.be ).  
 

PRIJS LEDEN:    Een weekend volpension aan de prijs van half pension voor de leden. 
   kinderen vanaf 14 jaar en volwassene 108 euro  
   Kinderen van 7 tot en met 13 jaar 76 euro  
   Kinderen van 3 tot en met 6 jaar : 54 euro 
   Kinderen tot en met 2 jaar :gratis 
  

NIET LEDEN: :   kinderen vanaf 14 jaar en volwassene 127 euro  
   Kinderen van 7 tot en met 13 jaar 89 euro  
   Kinderen van 3 tot en met 6 jaar : 64 euro 
   Kinderen tot en met 2 jaar :gratis 

 
Ter plaatse krijg je als je lid bent nog eens 5% korting op je spaarkaart 
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 je betaling  
of van een voorschot. 

 
INSCHRIJVEN EN INFO: 
via Gert Vanderheyden, tel 0485/40.89.77  
mailen naar gertvanderheyden@scarlet.be of gezinsbond@zwebsite.be  
rek.nr. BE10 8508 8890 8604  
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MULTIMOVE VOOR 3- TOT 8-JARIGEN IN ZWIJNDRECHT 
 

 
 
 
 
Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de 
algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Door kinderen in uitdagende 
bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de twaalf 
bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving 
staat hierbij centraal.   
 

De sportdienst organiseert in samenwerking met de Gezinsbond afdeling Zwijndrecht-
Burcht lessen Multimove op zaterdag in de sporthal.  
 

DATA:  21-28 apr, 5-12-19-26 mei 2018 
LOCATIE: sporthal, Fortlaan 10 
UREN: van 10 tot 11u. 
PRIJS: 25 euro 
INSCHRIJVEN: 

- In het administratief centrum, Binnenplein 1 tijdens de openingsuren. 
- Online op www.i-school.be/login.  
 

Om online te kunnen inschrĳven, moet je vooraf een profiel aanmaken op 
www.i-school.be/zwijndrecht/registreren. Na goedkeuring van je dossier ontvang je 
via e-mail je login en paswoord. 
 

MEER INFO: www.multimove.be sportdienst 
 - 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)  
                   
Heb je zin  -  kom eens  MEEDOEN! 
INFO             : Tanja Vandeputte Tel  03 755 26 74 

Email :  taruvennekens@ yahoo.com   
  Of gezinsbond@zwebsite.be 
  Alsook op zaterdag in de sporthal 

 

Betaal zo snel mogelijk op rekeningnummer 
GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE 10 8508 8890 8604 
 met vermelding badminton + naam deelnemer Nieuwe spelers stuur een mailtje en 
vermeld hierin: naam , geboortedatum, adres en eventueel telefoon/gsm nummer  
 

VOLLEYBAL op DONDERDAG 
 
 
Voor iedereen vanaf 18 jaar ! 
 
WAAR : In de sporthal van Zwijndrecht – Fortlaan  
 

WANNEER : Elke donderdagavond van 21 tot 23 u. 
   Kom niet kijken maar MEEDOEN !!!  

INFO :   Email :  gezinsbond@zwebsite.be  
  
Betaal zo snel mogelijk op rekeningnummer 
GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604  

Nieuwe spelers: stuur een mailtje en vermeld hierin naam , geboortedatum, adres en 
eventueel telefoon/gsm nummer  
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Bewegen en plezier maken met je peuter tussen 1 en 3 jaar… 
dat is toch heerlijk!  
De Gezinsbond Zwijndrecht – Burcht organiseert een reeks 
speelse sessies ontspannings- en behendigheidsoefeningen 
voor kindjes tussen 1 en 3 jaar met één van hun (groot)ouders.  
5 keer samen heerlijk genieten ! 

We doen dit op zaterdagen  
21–28 april  
en 5-12-19 mei  

van 10u tot 11u  
 
In de schuttershal van sporthal 
‘Den Draver’ in Zwijndrecht. 
 
Voor kindjes tussen 1 en 3 jaar 
met een ouder of grootouder. 
Leden van de Gezinsbond betalen     
25 euro, niet-leden 35 euro. 
Inschrijven: via 
griet.defloor@gmail.com  of 0476 56 
07 11.  Dit is pas definitief na betaling op 
BE10 8508 8890 8604 met vermelding 
‘knuffelturnen naam kind’ 

We gaan weer 

KNUFFELTURNEN! 
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Dinsdagavonden  
17-24 april, 
8-15-22-29 mei  
en 5-12 juni 
van 19u30 tot 22u  
in het Oud Gemeentehuis  van Zwijndrecht. 

Naailes met juf 
Carolien 

 

De naaireeks kost 55 euro voor leden van de Gezinsbond, 75 

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' 

+ je naam. Pas hierna ben je definitief ingeschreven. 

 

Wil je graag de basisbeginselen van naaien leren? Kom dan naar de 
naailes! Zonder ervaring leer je eerst een speldenkussen, 
keukenschort en rok maken. Met (een beetje) ervaring kies je zelf 
wat je maakt. Juf Carolien begeleidt je met plezier.   Je brengt zelf je 
naaibenodigdheden mee 
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GEZELSCHAPSPELLENAVOND 

Iedereen welkom, van 8 tot 108 jaar 

Elke maand komen tientallen een avondje spellen spelen. 
Onbekende en soms heel moeilijke en bijzonder leuke spellen zitten 
in de dozen op jou te wachten. 
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 
 

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  
(  9 april, 14 mei, 11 juni ) 
 

En elke maand op de  DERDE WOENSDAG 
VOORMIDDAG 
( 18 april, 16 mei, 20 juni ) 
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  
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DE KOKENETERS 
 
 
Lang voor er sprake was van een “iedereen 
aan het fornuis” hype, werd de Kokeneters 
opgericht, een kookclubje voor mannen 
van Burcht en Zwijndrecht. De eerste 
kooksessies dateren van 2002. 
De eerste bedoeling was de drempelvrees 
naar het fornuis en de oven te overwinnen. 
Ondertussen, jaren later, krijgen beginners 
nog steeds de mogelijkheid om zich te 
bekwamen in diverse kooktechnieken.  
Elke eerste donderdag van de maand (behalve juli en augustus) wordt er gekookt. Hoe 
ziet zo’n kookavond er uit: 

- Het voorbereidende werk (mise en plat) wordt gezamenlijk uitgevoerd 
- Per gerecht wordt onder leiding van één van de meer ervaren koks de bereiding 

uitgevoerd. 
 

Ben je van het mannelijk geslacht, jong of oud, en heb je interesse om zelf de handen uit 
de mouwen te steken en je gezin nadien te verrassen met je kennis, dan ben je bij de 
Kokeneters aan het goede adres. 
 
Meer info en al de recepten vindt je op kokeneters.be 
 
WAAR: Gemeentelijke Basisschool Kallo 
   Hoog Kallostraat 30 
   
WANNEER: de eerste donderdag van de maand, vanaf 19u. 
 
PRIJS:  Instapgeld 20 euro voor leden -  40 euro voor niet-leden 

  Daarnaast ligt de richtprijs voor de maaltijd op maximum 20 euro                  
  (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en drank). Dit is ter plaatse te betalen. 
  Het betalen van het instapgeld kan op rekeningnummer BE10 8508 8890 8604    
  van de Gezinsbond, met vermelding ‘Kokeneters+naam deelnemer. 
 

INFO EN INSCHRIJVINGEN: Kathy Bolsens, kathybolsens@telenet.be 
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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.  
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VERDIEN UW LIDGELD TERUG !! 
Voor al deze kortingen kan je terecht bij ons voorzitster Gert Vanderheyden, 
Van Roeyenstraat 29 Zwijndrecht.  De meeste producten zijn in voorraad maar bij 
grotere hoeveelheden eerst even vooraf contacteren is handig zodat het gevraagde 
wordt voorzien en 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         : 9.30 euro en 2 euro korting - NETTO  7.30 euro per ticket. 
 Kinepolis : 11.05 euro en 2 euro korting - NETTO 9.05 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   : 16 euro – korting 1,6 euro 
 GO-PASS       : 10 rittenkaart tot 26 jaar  52.00 euro (korting 2,60 euro) 
 RAILPAS   2°klas : 10 rittenkaart vanaf 26 jaar  77.00 euro (korting 3,85 euro) 

1°klas: 10 rittenkaart vanaf 26 jaar 118.00 euro (korting 5.90 euro) 
 KEYCARD       : 10 rittenkaart korte afstanden 23.00 euro (korting 1,15 euro) 
 
 

Voor meer info over al onze spaarpartners en evenementen met korting  
 kan u terecht op de website. 

www.gezinsbond.be  
    



 
                                                    P a g i n a  17 | 20 

 
 

BEEGO 
COMPUTERHULP AAN HUIS. 

 
 

Heb je een nieuwe smartphone gekocht waar je nummers en foto's wil overzetten?  Wil 
je bijlagen in een e-mail bewaren?  Wil je weten hoe je een nieuwe printer wil 
aansluiten?  Zit het geheugen van jouw telefoon steeds vol?  Wil je leren skypen met 
jouw kinderen aan de andere kant van de wereld?   Weet je niet precies hoe je online 
kan betalen of winkelen?  Wil je gewoon een uurtje uitleg over internet, een 
programma, jouw smartphone, enz.?   
Eén van de slimme informatica studenten van BEEGO komt met de fiets aan huis in 
Antwerpen en helpt je met al jouw computer- en gsm-problemen.  Het enige wat je 
moet doen is BEEGO bellen. Toegankelijk, voordelig en snel. 
 
Er is tevens een webshop, waar je een selectie van de beste toestellen telefonisch kan 
bestellen en deze worden geleverd, geïnstalleerd en uitgelegd bij jou thuis. 
 
Contactgegevens: 
 
BEEGO Antwerpen 
Tel.: 0493 07 05 07 
website: www.beego.be 
E-mail: info@beego.be 
 
Ledenvoordeel 
 
Als lid van de Gezinsbond krijg je 10 % spaarkorting op de interventies. 
Je ontvangt je korting in de maand volgend op je interventie.  
De korting geldt niet op de aankoop van hardware in de webshop of op cadeaubonnen. 
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ONZE HANDELAARS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil jij als handelaar ook korting geven neem dan contact op met onze nieuwe 
vrijwilliger Petra Van Staeyen  petra.vanstaeyen@gmail.com . Zij komt graag bij jou 
langs voor meer info. 
  

 

 

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 

Benieuwd naar de meer dan  35   handelaars in Beveren ?? Neem dan  
 een kijkje op hun website  www.gezinsbond-beveren.be  of op  hun 
facebookpagina. Ook info over  alle aangesloten handelaars in alle gemeenten 
op de site www.gezinsbond.be/sparen 
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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   Rihard 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 2018” 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 
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KALENDER 
April 
 22 april Brussel en pajottenland.p.4 
  24 april Info avond Perfectionisme bij je kind. P.5 
 21, 28 april knuffelturnen .p.11 
 17, 24 april naailes p.12 

Mei 

 5, 6 mei Caban. p.6 
 8 mei bezoek tempel. p.5 
 5, 12, 19 mei knuffelturnen.p.11 
 20 mei schorremorrie. zie folder. 
 8, 15 , 22, 29 mei naailes.p.12 

Juni 
 9  juni Busreis de haven van Antwerpen. P7 
 5, 12 juni naailes. P.12 
 

September 
 28 tot 30 Gezinsweekend. P.8 

 

WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
✓  Alle donderdagen Volleybal. p.10 
✓  Alle zaterdagen badminton. p.10 
✓  Maandelijks Kokeneters. p.14 
✓  Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. p.13 

✓  Elke tweede maandag van de maand : blij dat ik brei. p.13 

✓  Elke derde woensdagmorgen van de maand : blij dat ik brei p.13 

✓  Elke zaterdag Multimove. P.9 
 


