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ONZE BESTUURSPLOEG – TOT UW DIENST
Bellens Leen
leen_bellens@hotmail.com

Blokkersdijk 1
tel: 0495/99.78.74

Bolsens Kathy
kathybolsens@telenet.be
Onthaal

Dorp-West 129
tel: 0472/70.44.83

Colijn Peggy
Peggy.colijn@telenet.be
feestcomité,

Polderstraat 22
tel: 0494/76.96.15

De Ryck Koen
koen.de.ryck@telenet.be
Nieuwsbrief, familievoorstellingen

Neerstraat 116
Tel: 0494/39.26.20

Defloor Griet
griet.defloor@gmail.com
Facebook

Neerstraat 160
tel: 0476 56 07 11

Heyrman Myriam
myriam.heyrman@gmail.com
secretaris, website

Zwaluwlaan 3
tel: 03/253.12.13

Stradiot Priscilla
priscilla.stradiot@telenet.be

Vendoornstraat 65
tel.0497/27.87.80

Van de Velde Greet
greet.vandevelde@radioholland.com
Onthaal

Reynerslaan 20
tel: 0477/13.02.30

Van Goethem Maria
kinderoppasdienst

R. Orlentstraat 39
tel: 0494/89.69.79

Van Mieghem Armand
amieghem@gmail.com
ledendienst, feestcomité

R. Orlentstraat 39
tel: 0495/64.74.79

Vandeputte Tanja
taruvennekens@yahoo.com
badminton

W. Elsschotlaan. 13 Melsele
tel: 03/755.26.74

Vanderheyden Gert
gertvanderheyden@scarlet.be
Voorzitster
telefoonkaarten, treinpassen, filmtickets,

A. Van Roeyenstr. 29
tel: 0485/40 89 77
tel: 03/252.63.44

“We verwelkomen Marjan Verheyen, als nieuw bestuurslid voor de spaarhandelaars”

Mogen we jouw naam hier bijzetten volgende keer ?
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Beste leden,
De vakantie zit er weer bijna op. Tijd voor ons om terug allerlei activiteiten aan te
bieden voor jullie. Voor de kinderen, voor het gezin, en voor iedereen die zin heeft in
iets interessants of leuks.
De reeksen van sport, gezelschapsspellen en handwerk hervatten hun activiteiten en we
gaan weer een aantal keer naar een familietheatervoorstelling in ’t Waaigat.
Knuffelturnen en yoga, staartjes maken en meer zijn speciaal voor jonge gezinnen
opgesteld. Schrijf tijdig in zodat we uw aanvraag kunnen invullen, want er zijn maar een
beperkt aantal plaatsen.
Nog zin in een gezinsdag in september ? Ga dan zeker naar Bobbejaanland op 21
september met reuze korting. Ook andere evenementen zoals de Zoo, Planckendaal,
cinema’s en musea .. teveel om te noemen met korting voor jou en je gezin.
Lees ons boekje grondig door om een duidelijk beeld te krijgen. Of … ga naar onze
nieuwe website voor de plaatselijke en centrale info.
https://zwijndrechtburcht.gezinsbond.be. Daar kan je ook info opvragen.
Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden van de info voor de volgende
maand ? Stuur een mailtje naar ons afdelingsadres gezinsbond@zwebsite.be en we
voegen jouw naam toe. Zo ben je altijd op de hoogte.
Zoek je extra info ? aarzel niet om onze centrale website te bezoeken
(www.gezinsbond.be) en kijk ook eens naar www.goedgezind.be voor allerlei
gezinsvriendelijke weetjes en verhalen.
We hopen met jou en je gezin op nog veel zonnige (vakantie)dagen en kijken er naar uit
om jullie te ontmoeten op een activiteit.
Het bestuur van de afdeling Zwijndrecht-Burcht
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BEZOEK AAN HET HAVENHUIS
Heb je ook al met bewondering en nieuwsgierigheid gekeken
naar het monumentale Havenhuis in Antwerpen. Wie wil dat
eens niet gaan bezoeken. Na maandenlang wachten voor
een plaatsje hebben we twee gidsen kunnen reserveren !
Wees er snel bij om in te schrijven.

Aangezien het op het middaguur is kan aansluitend een lunch genomen worden. Maar
evenzeer kan het zonder lunch en enkel het bezoek. De rondleiding duurt 75 minuten.
Na de rondleiding bieden we een drankje aan in de buurt .
WANNEER : Zaterdag 7 september om 12u00
WAAR : Samenkomst om 11.45 uur aan de voorpoot van het Havenhuis op het
Zaha Hadidplein. Rondleiding duur 1.5 uur.
Let op : Een goede fysieke conditie is vereist omwille van veelvuldig gebruik van trappen.
PRIJS :

leden : 5 euro voor Havenhuisbezoek – 25 euro met lunch
Niet leden : 10 euro en 30 euro met lunch.
Kinderen toegelaten vanaf 6 jaar.

INSCHRIJVEN bij Gert Vanderheyden via gezinsbond@zwebsite.be telefonisch
0485/40.89.77 tot 31 augustus. Geef het aantal personen op en welke formule (lunchgeen lunch).
Maximum aantal is 40 personen. Inschrijvingen worden volgens datum en na betaling op
de afdelingsrekening genoteerd !!
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Wil je graag leren om vlot staartjes maken?
Of een moeilijkere vlecht leren maken?
Dan hebben wij de oplossing! Kom naar onze

Workshop staartjes maken!
Wanneer? Zondag 22 september van 9u30 tot max 12u
Waar? In een bovenzaal van sporthal ‘Den Draver’
Prijs? 5 euro (als lid van de Gezinsbond)
10 euro (niet-lid)
Wat breng je mee:
– een kind (of vriendin) met minstens schouderlang
haar
– afleiding in de vorm van een tablet b.v.b.
– kam + haarborstel
Wij zorgen voor rekkertjes, speldjes, deskundige uitleg en een kopje koffie.
Schrijf in via griet.defloor@gmail.com
Beste papa, vind je het soms moeilijk om ‘s ochtends
een staartje te maken bij je dochter? Of wil je eens
twee staarten of een vlecht maken?

Workshop staartjes maken
exclusief voor papa’s
Wanneer? Zondag 15 september van 9u30 tot max
12u
Waar? In een bovenzaal van sporthal ‘Den Draver’
Prijs? 5 euro (als lid van de Gezinsbond)
10 euro (niet-lid)
Wat breng je mee:
– een kind (of vriendin) met minstens schouderlang haar
– afleiding in de vorm van een tablet bvb
– kam + haarborstel
Wij zorgen voor rekkertjes, speldjes, deskundige uitleg en een kopje koffie.
Schrijf in via griet.defloor@gmail.com
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Tarief voor leden: 18.50 euro (normaal tarief 37 euro)
kinderen, kleiner dan 1m krijgen gratis toegang
Parking 4 euro i.p.v. 8 euro, tevens te reserveren bij inschrijving
Er dient vooraf ingeschreven worden:
alle leden van de Gezinsbond genieten die dag van een buitengewoon exclusief tarief.
Inschrijven gebeurt om praktische redenen tot 8 september 2019 via de website van het
gewest www.gezinsbond.be/gewest/turnhout .

*** VERGEET DIE DAG ZEKER JE LIDKAART NIET ***

Zomerzoektocht in Roeselare

Gezinssport Vlaanderen verwelkomt je deze zomer graag op
haar jaarlijkse zoektocht. Dit jaar laten we je te voet of met
de fiets kennismaken met de prachtige Rodenbachstad en
haar omgeving. Er zijn 4 formules:

Wandelzoektocht 3 km: De Sint-Michielskerk, het Belfort en
historisch stadhuis, het Museum van de Wielersport
"KOERS", het Klein Seminarie …. Het zijn maar enkele
pareltjes die je hier op je eigen tempo kunt ontdekken.
Kinderzoektocht (3 km)
Speciaal voor de kinderen is er een gratis zoektocht op kindermaat op hetzelfde
parcours als dat van de wandelzoektocht maar met aangepaste vragen, rebussen en
raadseltjes
Fietszoektocht(30km)
Fietsliefhebbers zijn welkom op onze fietstocht van ongeveer 30 km. Je ontdekt het
landelijke en groene karakter van de regio rond Roeselare, je rijdt het Sterrebos in met als
blikvanger een heus kasteel en je verkent enkele rustige en authentieke dorpskernen.
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Hoera! We gaan weer...

Knuffelturnen !
Bewegen en plezier maken met je peuter… dat is toch heerlijk! Gezinsbond Zwijndrecht
– Burcht organiseert 2 x vijf speelse sessies ontspannings- en behendigheids-oefeningen
voor kindjes tussen 1,5 en 3 jaar met één van hun (groot)ouders.
Op zaterdagochtenden
Reeks 1: 28 september, 5-12-19-26 oktober
Reeks 2: 9-16-30 november, 7-14 december
van 10u tot 11u
In de schutterszaal van sporthal ‘Den Draver’
Leden: 20 euro per ouder-kind-duo per reeks van 5
Niet-leden betalen 40 euro per reeks van 5

Schrijf in via griet.defloor@gmail.com of 0476 56 07 11

Ben je tussen 8 en 12 jaar en wil je leren

Haken ?
Schrijf je dan snel in! Je kan een portemonneetje haken of een randje aan een potje. Wij
zorgen voor haaknaalden, wol en een leuke ochtend!

Wanneer? Op zondagochtenden 13 en 27 oktober van 9u30 tot 12u
Waar? In een zaaltje boven sporthal ‘Den Draver’
Prijs? Leden: 5 euro voor de twee ochtenden
Niet-leden betalen 10 euro
Schrijf in via griet.defloor@gmail.com of 0476 56 07 11
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30 jaar Tweedehandsbeurs

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.
Wat? BABY EN KINDERKLEDING TOT 10 JAAR
BABYMATERIAAL, SPEELGOED EN KINDERFIETSEN
Waar? Refter Lagere School DE KRINKEL
Ingang via Schoolstraat, Zwijndrecht
Wanneer? Zaterdag 12 oktober 2019 van 13.30u tot 16u
Deelname? LEDEN Gezinsbond : 8 euro per gevraagde tafel
Niet- leden : 15 euro per tafel.
(max. 2 tafels)
Inschrijven?
Leden van ZWIJNDRECHT / BURCHT vanaf 9 september 2019
Leden van andere afdelingen en NIET Leden vanaf 23 september 2019
Bij Maria VAN MIEGHEM- VAN GOETHEM
R. Orlentstraat 39 GSM 0494/89.69.79
Betaling moet na inschrijving én voor 7 oktober gebeurd zijn op rekening
BE06 7895 5820 6322 van Gezinsbond Zwijndrecht (ledenrekening !!)
Vergeet niet uw naam, adres alsook indien lid het lidnummer te vermelden.

Dit jaar voorzien we het 30 jarig bestaan van de tweedehandsbeurs.
Onze eerste 200 bezoekers ontvangen daarom een kleine attentie.
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VERRE VAN WEG – MIRA en Caroline Meerschaert
Aandacht voor verlies van een jong kind bij jonge ouders en hun familie
Verre van Weg' gaat niet over loslaten, maar over anders vasthouden. Het is een ode
aan het Leven, ook al was het er maar even.
In een collage van verhalen brengt ritueelbegeleider Caroline Meerschaert de ervaring
van het verlies van een kind rond de geboorte in beeld. Hoe rouw je om iemand die je
niet mocht kennen? Hoe vul je de leegte als er geen herinneringen zijn? Hoe kan de
naaste omgeving hierbij helpen?
Daarna is er muziek. In 2014 verliest
zangeres Mira haar ongeboren
dochtertje. Geconfronteerd met de
moeizame omgang van onze
samenleving met rouw en geïnspireerd
door de troost van muziek, kreeg ze het
idee voor dit concert dat ze samen met
de Gezinsbond brengt.
Mira neemt ons mee op een reis langs muzikaal erfgoed van onze planeet. We
(her)ontdekken een schat aan liedjes, die toont hoezeer wij mensen –doorheen tijd en
ruimte– muzikaal uiting willen geven aan de liefde voor wie er niet meer is.
Na elke voorstelling bieden we de mogelijkheid om kennis te maken met de
verschillende partnerorganisaties.
WAAR : OC ’t Waaigat, Kerkplein 1 Burcht
WANNEER : vrijdag 4 oktober 2019 om 20u00
PRIJS : Basistarief : 10 euro- Voorverkoop : 8 euro
-26j en +65jaar : 6 euro – houders Z-pas : 3 euro
Tickets enkel te bestellen via OC ‘t Waaigat waaigat@zwijndrecht.be
telefonisch 03/250.49.90
Leden van de Gezinsbond ontvangen ter plaatse 2 euro korting op hun lidkaart
Deze productie kadert in het project ‘Verre van Weg’ van de Gezinsbond.
Alle info, locaties en speeldata op www.gezinsbond.be/verrevanweg
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Korting op boeiende familievoorstellingen
In samenwerking met 't Waaigat krijgen leden korting op een hele reeks boeiende
familievoorstellingen voor het nieuwe cultuurseizoen 2019-2020. Wat mag je zoal
verwachten? Een eigenzinnig vuurspektakel, fabelachtig muziektheater, verrassend
danstheater en een reeks andere theaterstukken gericht op jonge kinderen en hun
familie.
Hoe werkt het?
Reserveer je tickets op voorhand via 't Waaigat aan een gunstige prijs:
6 EUR voor een volwassene en 3 EUR voor een kind.
Vergeet niet je lidnummer te vermelden bij reservering!
Je kunt telefonisch, via e-mail of aan de balie van 't Waaigat reserveren.
Je kan ook tickets online bestellen: Online kies je voor het tarieftype Gezinsbond.
De dag van de voorstelling neem je je lidkaart mee. Elke volwassene vergezeld van
minstens één kind krijgt 1 EUR toegekend op de spaarkaart.
Wanneer?
27/10/19

19u00

Incontri- Sprookjes enzo

Vuurspektakel

17/11/19

14u00

Kinderkunstendag: Klopotec Orkestra –
zonzo compagnie

Muziek

23/11/19

15u00

De maan in het zand – Sprookjes enzo

Theater

26/01/20

15u00

Walvis zonder schoenen – Kip met kop

Theater

23/02/20

15u00

MuziekMekaniek – De kolonie

Muziek

29/03/20

15u00

Heel-huids - Nat Gras

Dans

24/05/20

15u00

Rare vogels Kip met kop

Theater

Hou zeker onze facebook pagina en nieuwsbrief in het oog
voor meer info over deze voorstellingen!
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HET NIEUWE ERFRECHT
Op 1 september 2018 werd ons erfrecht grondig gewijzigd.
Vroeg of laat worden we in ons leven
geconfronteerd met erven en
nalatenschappen.
We overlopen tijdens deze uiteenzetting
welke wijzigingen voor jou van belang kunnen
zijn.
Het is immers noodzakelijk om stil te staan bij
de 'financiële' gevolgen voor partner,
(klein)kinderen en geliefden die achterblijven.
Hoe kan jij je vermogen verdelen binnen de
krijtlijnen van het nieuwe erfrecht? Deze
vorming geeft je alvast de nodige handvaten.
Om iedereen de kans te geven om aanwezig te zijn is gezorgd voor een voordracht in de
namiddag en een voordracht ’s avonds.
Wanneer? Dinsdag 5 november 2019
NAMIDDAG om 14u30 in OC t Waaigat, Kerkplein Burcht
‘S AVONDS om 19u00 cafetaria van WZC De Regenboog,
Regenbooglaan, Zwijndrecht
Begeleiding: Voor de toelichting kunnen we beroep doen op
Erika Coene. Zij is licentiate Rechten en Notariaat en werkzaam als attachee bij de
Gezinsbond. Via de praktijk van de sociaal juridische dienst weet ze als geen ander wat
de vragen van (grootouder)gezinnen zijn.
Prijs? inkom gratis maar inschrijven verplicht
Inschrijven :
Gert Vanderheyden gezinsbond@zwebsite.be of telefonisch 0485/40.89.77 Vermeld
duidelijk welk moment je aanwezig zal zijn en aantal deelnemers
Met de medewerking van de Seniorenraad Zwijndrecht
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HOOGGEVOELIGHEID BIJ KINDEREN
Is je kind snel ontroerd? Heeft het bergen fantasie? Merkt het vaak heel veel details op?
Gevoelig voor de stemming van anderen? Geregeld overprikkeld? Houdt je kind van
stilte en rust? Voelt het zich soms anders dan anderen? Doen harde geluiden soms
letterlijk pijn? Is hij of zij gevoelig voor geuren?
Misschien is je kind wel hoog sensitief en wil je weten
hoe je daarmee moet omgaan?
Gevoelige kinderen hebben een fijngevoelig
zenuwstelsel. De prikkels uit hun omgeving laten een
diepe indruk na, waardoor ze tijd en rust nodig hebben
om deze indrukken te verwerken.
Sensitieve kinderen functioneren hierdoor op een
bijzondere manier.
Hun gevoeligheid kan als last of als gave beschouwd
worden, afhankelijk van de manier waarop ermee
omgegaan wordt.
Mevrouw An Michiels, begeleider van de voordracht,
heeft een aantal jaren geleden onze afdeling reeds
laten kennismaken met dit thema. Een aanrader !
Wanneer? dinsdag 19 november 19u30
Waar? bovenzaal van het Administratief Centrum Binnenplein 1 Zwijndrecht
Begeleiding : An Michiels, vzw Sensitief
Inschrijving : gratis toegang maar inschrijving verplicht
via huisvanhetkind@zwijndrecht.be of gezinsbond@zwebsite.be
Een voordracht in samenwerking met het Huis van het Kind Zwijndrecht
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OUDER-KIND YOGA OP ZONDAGOCHTEND
Samen met je kind relaxen op zondagmorgen, dat ziet er zalig uit.
Ouder-Kind-Yoga
Yoga is bewegen, ademen, je hoofd
leegmaken. Maar yoga is ook een
prima manier om de band met je
kind te versterken. Bij ouder-kindyoga staat het samenspel tussen
ouder en kind centraal. Een serie
yoga-oefeningen op ieders maat
brengen jullie evenwicht en rust,
maar ook vertrouwen en verbinding.
Zowel inspannend als ontspannend,
voor ouder én kind.
Voor ouders en kinderen (6-9 jaar).
Kledij: draag makkelijk zittende, sportieve kledij waarin je goed kan bewegen.
Schrijf snel in voor een introductieles,
bij succes wordt in voorjaar een reeks van vijf lessen georganiseerd.
Beperkt aantal deelnemers, slechts 8 à 10 ouders.
Wanneer? zondag 24 november 2019 van 10u30 tot 11u30
Waar?zaaltje boven sporthal Den Draver Fortlaan 10 Zwijndrecht
Begeleiding : Carolien Vanlommel, erkend kinderyogadocent, Kruibeke
Prijs? 5 euro voor ouder plus kind – 50% voor houders Z-pas, verzekering inbegrepen
Inschrijving en info :
Gert Vanderheyden via gezinsbond@zwebsite.be Tel 0485/40.89.77
In samenwerking met Huis van het Kind Zwijndrecht
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VANDAAG NIET KOKEN MAMA – IN EEN NIEUW JASJE
Naast onze jaarlijkse vaderdagbrunch, willen we als
gezinsbond ook de mama’s elk jaar een keer
trakteren. In plaats van een Italiaanse pasta-avond,
kozen we ditmaal voor een uitgebreide zondagse
lunch. Het hele gezin kan komen genieten van een
aantal topgerechten uit de wereldkeuken, de
mama’s komen helemaal gratis.
Meer informatie volgt nog,
maar noteer alvast de datum.
Wanneer? zondag 17 november 2019 tussen 11.00 uur en 14.00 uur
Waar?

U wordt verwacht in de refter van de lagere school DE KRINKEL
(ingang via Schoolstraat)

Naailes met juf Carolien
Wil je graag de beginselen van het naaien
leren? Kom dan naar de naailes! Het je al wat
ervaring? Dan kies je zelf wat je maakt. Juf
Carolien begeleidt je met plezier. Je brengt zelf
je naaibenodigdheden (inclusief naaimachine)
mee.
Wanneer? Vanaf einde september
van 19u.30 tot 22u
Waar? Sporthal Den Draver in Zwijndrecht
Prijs? 65 EUR voor leden, 85 EUR voor niet leden
Inschrijven: griet.defloor@gmail.com
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BLIJ DAT IK BREI (EN HAAK)


Ook zin om je eigen werkstuk te maken samen
in een gezellige groep ? Kom gratis langs en
leer ondertussen bij een drankje veel tips en
trics om je brei- of haakwerk te maken
WANNEER:
Elke tweede maandag van de maand vanaf 20u
( 9 september, 14 oktober en 9 december )
En elke maand op de DERDE WOENSDAG VOORMIDDAG
van 10 uur tot 12 uur
(18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december)
WAAR: A. Van Roeyenstraat 29 Zwijndrecht
MEER INFO:
Gert Vanderheyden via 0485/40.89.77 of
mail gertvanderheyden@scarlet.be
Zit je met een vraag of kan je even niet verder ?
Bel of mail gerust tussen de lessen voor ondersteuning.

GEZELSCHAPSPELLENAVOND
Iedereen welkom, van 8 tot 108 jaar
Elke maand komen tientallen een avondje spellen spelen.
We hebben steeds een uitgebreid aanbod, zowel voor beginners
als voor ervaren spelers
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 of 10 euro per jaar en 20 euro voor het hele gezin.
Meer info op http://forumfederatie.be/zwijndrecht.html of stuur een mail naar
tspionneke@gmail.com om je in te schrijven op de nieuwsbrief
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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
SPORTIEVE BADMINTONNERS GEZOCHT!
Waar? in de sporthal van Zwijndrecht – Fortlaan
Wanneer? elke zaterdag van 10 u tot 12 u
( als de sporthal open/vrij is)
Prijs? leden gezinsbond
2 uur spelen: 30 euro ( verzekering inbegrepen)
niet-leden gezinsbond 2 uur spelen : 40 euro ( verzekering inbegrepen)
Heb je zin - kom eens MEEDOEN!
Info: Tanja Vandeputte Tel 03 755 26 74 of
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 !!!
Prijs? Leden:
50 euro ( verzekering inbegrepen)
Niet leden : 70 euro ( verzekering inbegrepen)
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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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

NIEUWE TARIEVEN SINDS
1 JANUARI 2019
Tarief : 5 euro per begonnen uur
Minimumtarief : 10 euro
Overnachting : van 22 u tot 8 u ‘s morgens
en met ontbijt :25 euro
(de uren ervoor en erna worden aan 5 euro gerekend)
Verzekeringsboekje: 10 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.

Ook in het najaar starten weer nieuwe reeksen Multimove voor 3- tot 8-jarigen.
Leden van de Gezinsbond die ingeschreven die deelnemen aan de reeks op
zaterdag, krijgen een korting van 10% op de spaarkaart.
Vergeet die korting dus niet aan te vragen via gezinsbond@zwebsite.be (met
vermelding van je lidnummer). Voor meer info over Multimove kan je terecht bij de
gemeentelijke sportdienst, 03 250 49 74, www.zwijndrecht.be
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VERDIEN UW LIDGELD 2020 SNEL TERUG !!
Naast de kortingen voor leden op activiteiten waar je van kan genieten zijn er nog
talrijke andere mogelijkheden.
Mits een beetje opletten waar je inkopen doet kan je al vlug het lidgeld van de
Gezinsbond terug verdienen.
Enkele voorbeelden ?
- Ben je klant bij ENECO ? dan krijg je 40 euro per jaar
- TELENET geeft op sommige producten 15 euro per jaar
- Heb je een abonnement op KNACK ? Of op LIBELLE ?
Vraag je korting !!
Gewoon even bellen met de dienst en je lidnummer doorgeven
- Ook sommige andere tijdschriftabonnementen geven korting.
- Boeken aankopen bij Standaard Boekhandel ? 5% per aankoop
- Schoenen bij Brantano ? 5% korting
- Lingerie, Brillen, parfums, fietsen, auto Renault ? …
Dit is maar een kleine greep uit het centrale aanbod !
In eigen gemeente kan je enkel terecht bij Autocentrum Renault, Fietsen Wildiers,
Optiek Beck en cine Rubens ! En op vrijdag koop je vis met korting bij vishandel
Mangnus op de parking van de sporthal.
Voor meer info over al onze spaarpartners en evenementen met korting
kan u terecht op de websitewww.gezinsbond.be/ledenvoordelen
Wil je meer korting kennen in je buurt ? Neem dan zeker een kijkje bij de Gezinsbond
bij ledenvoordelen in Beveren . Zij kunnen op de steun van meer dan 50 handelaars
rekenen. Iets verder in Mortsel steunen meer dan 40 handelaars !
Na een moeilijke periode wegens het overlijden van Petra Van Staeyen, onze
afgevaardigde zullen we na de vakantie herstarten met bezoeken aan de handelaars.
Marjan Verheyden zal de taak overnemen.
Laat ons weten welke winkel jij belangrijk vindt ! gezinsbond@zwebsite.be
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AANPASSINGEN IN HET AANBOD VOOR GSM?
FILM EN VERVOERSTICKETS !
Vanaf september wordt de verkoop van telefoonkaarten afgebouwd en kan je nog
aankopen zolang de voorraad strekt. Bestel eventueel een voorraad bij Gert
Vanderheyden, Van Roeyenstraat 29, Zwijndrecht - GSM 0485/40.89.77
Mail : gertvanderheyden@scarlet.be
NAAR DE FILM : NIEUWE TARIEVEN
 UGC
: 9.40 euro en 2 euro korting - NETTO 7.40 euro per ticket.
 Kinepolis : 11.30 euro en 2 euro korting - NETTO 9.30 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)
 Ciné Rubens, Statiestraat Zwijndrecht : 6 euro en 2 euro korting. Netto slechts 4
euro per ticket
OPENBAAR VERVOER : NIEUWE TARIEVEN !!!!
 LIJNKAART
: 16 euro – korting 1,6 euro
 GO-PASS
: 10 rittenkaart tot 26 jaar 53.00 euro (korting 2,65 euro)
 RAILPAS 2°klas : 10 rittenkaart vanaf 26 jaar 83.00 euro (korting 4.15 euro)
1°klas: 10 rittenkaart vanaf 26 jaar 128.00 euro (korting 6.40 euro)
 KEYCARD
: 10 rittenkaart korte afstanden 24.00 euro (korting 1,2 euro

P a g i n a 20 | 24

GEZINSSPORT VLAANDEREN
Verzekerd als Op Weg-lid
Sport je regelmatig, alleen of samen met je gezin? Dan biedt een ‘Op weg-lidmaatschap’
jou de ideale omkadering. Je kan individueel of als gezin aansluiten. Naast tal van
lidmaatschapsvoordelen ben je 24/24 u. verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens
de volgende sporten: wandelen, fietsen, joggen, zwemmen en fitnessen, en dit binnen
heel Europa!
Een individuele aansluiting kost 25 euro, ongeacht de leeftijd. Voor 45 euro kan je het
hele gezin aansluiten.
Met je Op-weg-lidmaatschap krijg je ook korting op de sportvakanties van Gezinssport
Vlaanderen, kan je gratis deelnemen aan de wandel- en fietszoektochten,….
Voor meer info: www.gezinssportvlaanderen.be

Doe mee met Familie Fit
Beweging is belangrijk, er tijd voor maken niet altijd
even eenvoudig.
Gezinssport Vlaanderen ondersteunt en informeert
gezinnen om voldoende te bewegen via de online
beweegtool: Familie Fit
Familie Fit daagt je uit in verschillende sportieve gezinsuitdagingen. Je krijgt beweegtips
met leuke filmpjes, kijkwijzers en ‘oefeningen’, én je maakt kans op sportieve prijzen.
Hoe werkt het?
 Via de website van Gezinssport Vlaanderen, kan je een Familie Fit-profiel
aanmaken voor je gezin. Als gezinshoofd kan je meerdere gezinsleden toevoegen
aan het profiel. De beweegminuten van alle gezinsleden worden opgeteld in het
gezinsprofiel.
 Beweegactiviteiten voeg je toe via de activiteitenknop, of maak via je smartphone
connectie met Google Fit en log je beweegactiviteiten automatisch.
 Hoe meer beweegminuten, hoe meer virtuele medailles je kan verdienen. Wie
meedoet aan de gezinsuitdagingen, verdient nog extra minuten, een unieke
‘virtual badge’ en maakt kans op sportieve prijzen.
 Daarnaast krijg je nog heel wat info over sport en bewegen, artikels daarover zijn
ook ingedeeld per thema en naar de leeftijd van de kinderen.
jouw lidmaatschap nakijken, wijzigen, aanvullen of schrappen. Verzekerd als Op

Weg-lid

Voor meer info: www.gezinssportvlaanderen.be
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ONZE HANDELAARS

Statiestraat 86
2070 Zwijndrecht
03.254.10.21

WOLSHOP BEADALIE
KAPELSTRAAT 3
9120 BEVEREN-MELSELE

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

NIEUWE HANDELAARS

Ook info over alle aangesloten handelaars in alle
gemeenten op de site
www.gezinsbond.be/ledenvoordeel
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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 2020” 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 meer info
Els Van Hese consulent sociale zaken
Gemeente Zwijndrecht Welzijnsbalie
Dorp Oost 45 | 2070 Zwijndrecht | t 03 250 49 32
els.vanhese@zwijndrecht.be | www.zwijndrecht.be
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
September
 7september bezoek aan het havenhuis P.4
 15 september workshop staartjes maken papa P.5
 21 september Gezinsdag Bobbejaanland P.6
 22 september workshop staartjes maken P.5
 28 september knuffelturnen P.7
Oktober
 4 oktober voorstelling verre van weg P.9
 5, 12, 19 en 26 oktober knuffelturnen P.7
 12 oktober tweedehandsbeurs P.8
 13 oktober haken voor kinderen P.7
 27 oktober haken voor kinderen P.7
 27 oktober familievoorstelling incontri P.10
November
 5 november het nieuwe erfrecht P.11
 9, 13 en 30 november knuffelturnen P.7
 17 november vandaag niet koken mama P.14
 17 november familievoorstelling kinderkunstendag P.10
 19 november hoog gevoeligheid bij kinderen P.12
 23 november familievoorstelling de maan in het zand P.10
 24 november ouder-kind yoga P.13
December
 7 en 14 december knuffelturnen P.7
WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
✓ Alle donderdagen Volleybal. P.16
✓ Alle zaterdagen Badminton. P.16
✓ Maandelijks Kokeneters. P.17
✓ Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. P.15
✓ Elke tweede maandag van de maand : Blij dat ik brei. P.15
✓ Elke derde woensdagmorgen van de maand : Blij dat ik brei. p.15
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