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ONZE BESTUURSPLOEG – tot uw dienst 

Beerens Ines 
heyndrickx.kristof@gmail.com 
Kinderoppasdienst 

Sint-Annaboomstraat 71 
tel. 0494/89.69.79 
KODZwijndrechtBurcht@gmail.com 

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 

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  
Kinderoppasdienst 

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 
Tweedehandsbeurs, feestcomité 

R. Orlentstraat 39 

Van Mieghem Armand 
amieghem@gmail.com 
Ledendienst, feestcomité 

R. Orlentstraat 39 
tel: 0495/64.74.79 

Van Mieghem Joke 
jokemie_vm@hotmail.com 

Vlietstraat 11 
tel: 0473 68 74 12 

Vandeputte Tanja 
taruvennekens@yahoo.com 
Badminton 

W. Elsschotlaan. 13  Melsele 
tel: 03/755.26.74 

Vanderheyden Gert 
gert.vanderheyden53@gmail.com 
Voorzitster, telefoonkaarten, treinpassen, filmtickets 

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

Verheyen Marjan 
verheyenmarjan@hotmail.com 
Spaarafgevaardigde 

Dorpstraat 11/4 
Tel 0478/47.84.43 

 

Mogen we jouw naam hier bijzetten volgende keer ? 
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Beste leden,  
 
 
Een nieuw boekje met info over de eerstvolgende activiteiten en met nog meer info 
hebben we voor U klaargemaakt. 
We hopen dat U er de nodige inspiratie kan uithalen.  
Omdat veel (vooral jonge) gezinnen graag alles digitaal willen volgen hebben we, naast het 
boekje een nieuwe manier uitgewerkt om jullie te bereiken. Ook onze Kinderoppasdienst 
wordt digitaal (zie in het boekje verderop) 
Elke maand wordt via je mailadres een nieuwsbrief gestuurd om de eerstvolgende 
activiteiten en nieuwtjes nog eens extra onder de aandacht te brengen zodat je niet 
vergeet in te schrijven of je kalender aan te stippen. 
We zetten ook regelmatig berichten op de eigen Facebookpagina en onze vernieuwde 
website is een bron van info. 
Om jou op maandelijkse basis te informeren hebben we je mailadres echter nodig. Zend 
een mailtje naar gezinsbond@zwebsite.be met daarin gewoon “nieuwsbrief graag” en we 
voegen je toe aan de namen. 
 
Wil je weten of al je gegevens die achter je lidkaart steken wel kloppen, dan kan je dat zelf 
nakijken of wijzigen. Ga naar www.gezinsbond.be en klik daar naar “mijn Gezinsbond”. 
Met je lidnummer kan je een registratie maken en kan je nadien zien, waar en hoeveel je 
spaarde met je kaart, welke gegevens er van je gezinsleden staan, of iedereen vermeld 
staat (kan nuttig zijn om meer gericht en soms alleen info over je jonge kinderen, je tieners 
of je kleinkinderen te ontvangen).  
 
Dit najaar start de  viering van 100 jaar Gezinsbond. Ook wij willen dit niet zo maar laten 
voorbijgaan. 
Hou onze speciale acties vanaf oktober in het oog. En vier mee !! 
We nodigen je nu al graag uit bij onze “100jaar Bond caravan” die op de jaarmarkt van 5 
oktober 2020 voor de nodige animositeit zal zorgen.  
Opruimen met de opruimcoach, dansen, bewegen, skaten en yoga met en voor je 
kinderen, sport voor jou,natuurwandeling, een bijenhotel …  korting op de 
familievoorstellingen van ’t Waaigat,  en allerlei andere leuke dingen … kijk even in dit 
boekje en noteer. 
Toch nog een leuk idee ? Laat gerust weten en we doen ons best om het te realiseren 
 
Veel leesplezier, 
 
Het bestuur Zwijndrecht – Burcht  
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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 behendigheidsoefeningen voor 
kindjes tussen 1,5 en 3 jaar met één van hun (groot)ouders. 

 
Op zaterdagochtenden  

25 april, 16 en 30 mei en 6 en 13 juni 
Van 9u tot 10u en 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook wij vieren mee !  

 

We willen je ontmoeten 
aan onze caravan met Jaarmarkt ! 

Hou ons ganse programma in het oog in de volgende nummers !”  
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RUST IN JE HUIS, RUIMTE IN JE HOOFD 

MET OPRUIMCOACH NELE COLLE 
 
We leven drukke levens. We combineren een job 
met huishouden, hobby’s en familie, we willen 
met alles méé zijn (de trends, de mode, de 
actualiteit), we socializen voortdurend op de 
social media, we komen altijd tijd tekort. 
Nele Colle werkt als opruimcoach en professional 
organizer. In de eerste plaats helpt ze mensen 
om hun huis (bureau, kasten, keuken…) op orde 
te krijgen. 
 
Een interactieve avond over ontspullen, 
opruimen en organiseren en hoe dat leidt tot een 
eenvoudiger en duurzaam leven. Een leven van 
meer met minder.  
Hoe doe ik afstand van mijn spullen? Waar kan ik ermee heen? Hoe hou ik het opgeruimd?  
Na deze workshop ga je naar huis met veel zin en praktische, duurzame tips om opnieuw 
rust en overzicht te creëren waar het even zoek was.  
 
Wie : opruimcoach Nele Colle 
 

Wanneer : donderdag 7 mei 2020 om 19.30 uur (niet om 20 u zoals eerder verscheen)  
 

Waar : In de bibliotheek, Binnenplein 1 Zwijndrecht 
 

Prijs : Gratis maar inschrijven verplicht - beperkt aantal plaatsen 
 

Inschrijven :gezinsbond@zwebsite.be of  huisvanhetkind@zwijndrecht.be 
 
 

In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht  
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GELEIDE NATUURWANDELING  
TE MOERBEKE IN HET HEIDEBOS. 

 

 
Op 10 mei om half 10 vertrekt er een geleide 
wandeling door dit natuurgebied. 
Het is toegankelijk voor kinderwagens met grote 
wielen maar honden zijn verboden. 
 
Er zijn 2 gidsen voorzien.  
1 voor de volwassenen en 1 voor de kinderen,  
zodat iedereen op zijn niveau wat meer te weten kan 
komen over de dieren die hier leven. 
Eindeloos genieten van het landschap, zeldzame 
planten spotten of kleurrijke vlinders bestuderen. 
In het Heidebos vind je een unieke afwisseling van naaldbos, verlaten akkertjes, heide, 
schrale graslanden en dreven. Door het gevarieerde mozaïeklandschap biedt het 
natuurgebied onderdak aan tal van dieren en planten die zowel van het bos als van meer 
open heide houden.  
 
Vlakbij gelegen is het provinciaal domein Puyenbroeck waar je na de wandeling  kan gaan 
picknicken en waar de kinderen eens helemaal los kunnen gaan. 
In Puyenbroeck is er een heel grote speeltuin, opgesplitst in kleinere speeltuinen per 
leeftijd. De speeltuinen zijn ook geschikt voor kinderen met een beperking. Er zijn 
glijbanen, klautertoestellen, schommels, een kabelbaan, een fort, klimnetten. Voor 
verkoeling kun je terecht in de waterspeeltuin. 
 

 
PRIJS : 
 Leden 2 euro en gezinsprijs 5 euro  
Niet leden 4 euro en gezinsprijs 10 euro 

 
 
 
 
 
 

Bijeenkomst parking 1 Keizershoek Moerbeke om 9u30 
 
Gelieve je in te schrijven via gezinsbond@zwebsite.be 
 
Betaal op rekeningnummer 
GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE 10 8508 8890 8604 
met vermelding wandeling + naam gezin.  
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OUDER-KIND YOGA OP ZONDAGOCHTEND 
 

Een nieuwe reeks !! 
 

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-kind-yoga 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. 
 

BEPERKT AANTAL  DEELNEMERS, SLECHTS EEN 8-TAL OUDERS.  
 

WANNEER : zes zondagen op 3, 10, 17, 31 mei, 7 en 14 juni (NIET op 24 mei) telkens van 
          10u tot 11u of van 11u15 tot 12u15.  

 

WAAR : wordt later meegedeeld 
 

BEGELEIDING : Carolien Vanlommel, erkend kinderyoga docent, Kruibeke 
 

PRIJS :  verzekering inbegrepen  
   leden : 30 euro voor ouder plus kind, 
   niet leden 50 euro, korting voor houders Z-pas  

INSCHRIJVING EN INFO : Gert Vanderheyden via gezinsbond@zwebsite.be 
Tel 0485/40.89.77  

JE INSCHRIJVING IS PAS IN ORDE ALS DE BETALING GEBEURD IS. 
 

In samenwerking met Huis van het Kind en Sprankel met een hoek af  
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Korting op boeiende familievoorstelling 
 

Rare vogels  

door Kip met Kop 
met een knipoog naar Godot en Panamarenko 

Koekoek en Mantel leven in een vuilbak. 
Wat voor anderen afval is, is voor deze twee rare kwieten het gedroomde speelgoed. 
Een verroeste teil is een ideale visvijver, een kapotte ladder een boom om uit te leren 
vliegen. 
En vliegen zullen ze! Een vuilbak, een paar paraplu's en flarden zeildoek volstaan om 
verveling te overstijgen. Koekoek en Mantel willen geen mussen zijn, maar zwaluwen die 
de wijde wereld intrekken.  

Een klassieker op kindermaat met sprankelende muziek, slapstick en comedia dell'arte.  

Voor iedereen vanaf 4 jaar. 

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. 
 
Waar en wanneer?  
 

24/05/20 15u00 Rare vogels Kip met kop t’Waaigat 
 

 
Hou zeker onze facebook pagina en nieuwsbrief in het oog  

voor meer info over deze voorstellingen!  
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KINDEROPPASDIENST 

OPGELET !! 
MAAK JE BABYSIT-AFSPRAKEN DIGITAAL 

Goed nieuws voor alle leden van onze afdeling 

Op 1 april starten we met een nieuwe webtoepassing 
voor de kinderoppasdienst.  

Vanaf nu zullen jouw babysit afspraken bij de Gezinsbond 
digitaal verlopen. 

Wil je een babysitter aanvragen? Schrijf je dan eerst in via 
https://mijn.gezinsbond.be. Controleer jouw gegevens 
en vul deze indien nodig aan. Let erop dat zowel je e-mailadres, tel of gsm-nr, als de 
namen en geboortedatum van je kind(eren) zeker juist zijn! 
Vanaf nu kan je naar de vernieuwde kinderoppas-toepassing gaan. 

Zodra je credits hebt aangekocht voor de verzekering kan je oppas aanvragen plaatsen. De 
webtoepassing stuurt mailtjes naar een selectie babysitters met de vraag of ze op het 
gewenste moment kunnen komen babysitten. Eens we een babysitter hebben gevonden, 
krijg jij een bevestiging. 

Opgelet: vanaf half maart kan je je online registreren maar vanaf 1 april kan 
je maar pas een oppas aanvraag versturen. 

 

Meer info bekom je via Priscilla Stradiot of Ines Beerens 
tel. 0494/89.69.79 of KODZwijndrechtBurcht@gmail.com 
 

De tarieven blijven hetzelfde maar het boekje vervalt. Online kan je credits aanvragen voor 
oppas beurten, de betaling aan de oppasser blijft zoals het was. 

Tarief : 5 euro per begonnen uur, minimumtarief 10 euro.  

Overnachting van 22u tot 8u ‘s morgens en met ontbijt: 25 euro (de uren ervoor en erna 
worden aan 5 euro gerekend) 

Ongebruikte prestatiebriefjes kunnen omgezet worden naar digitale credits in de 
webtoepassing, breng hiervoor je boekjes binnen bij Ines of Priscilla 

Per oppas beurt betaal je één credit. Daarmee zijn de oppas én jouw kind(eren) verzekerd 
voor materiële en lichamelijke schade en voor burgerlijke aansprakelijkheid. De oppas is 
ook verzekerd voor verplaatsingen te voet of met de (brom)fiets. Zo moet jij je nergens 
zorgen om maken. 
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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: Dorp-oost 42 (oude pastorij) 

  
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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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 
 
 

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  
( 20 april, 11 mei en 8 juni ) 
 

En elke maand op de  DERDE WOENSDAG VOORMIDDAG van 10 uur tot 12 uur 
(15 april, 20 mei en 17 juni ) 
 
WAAR: A. Van Roeyenstraat 29 Zwijndrecht 
 
MEER INFO: 
Gert Vanderheyden via 0485/40.89.77 of  
mail gert.vanderheyden53@gmail.com  
 

Zit je met een vraag of kan je even niet verder ?  
Bel of mail gerust tussen de lessen voor ondersteuning. 
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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 1 uur spelen:  30 euro ( verzekering inbegrepen) 

 leden gezinsbond 2 uur spelen:  50 euro ( verzekering inbegrepen) 

 niet-leden gezinsbond 1 uur spelen : 40 euro ( verzekering inbegrepen) 

 niet-leden gezinsbond 2 uur spelen : 70 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 !!!  

INFO :              Email :  gezinsbond@zwebsite.be  
PRIJS : Leden 50 euro ( verzekering inbegrepen) 

 Niet leden  70 euro ( verzekering inbegrepen) 
 

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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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 : Gert.vanderheyden53@gmail.com  
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 : 11.55 euro en 2 euro korting - NETTO 9.55 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) 

✓ Cinema Rubens :  6 euro en 2 euro korting   NETTO 4 euro per ticket !!! 

OPENBAAR VERVOER 
 
● LIJNKAART  : 16 euro – korting 1,6 euro 

    Papieren 10 rittenkaarten DE LIJN verdwijnen! 
Met ingang van 1 april worden de 10 rittenkaarten van de lijn omgevormd tot een plastiek 
10 rittenkaart met chip. De oude kaarten kunnen nog tot 31/3/2020 gebruikt worden. 
Ongebruikte kaarten kunnen omgeruild worden. 
Leden van de Gezinsbond krijgen ook bij deze kaart 10% korting 
 
PRIJZEN NMBS  
 
● GO-PASS  : 10 rittenkaart tot 26 jaar  53.00 euro  
● RAILPAS 2°klas : 10 rittenkaart vanaf 26 jaar  83.00 euro  

1°klas : 10 rittenkaart vanaf 26 jaar 128.00 euro  
● KEYCARD  : 10 rittenkaart korte afstanden 27.00 euro  

  

Wist je dat je met de trein 4 kinderen ( -12j ) gratis mogen meereizen met elke 
betalende reiziger van 12j of ouder? 

 
Bestellen via Gert Vanderheyden. 
 

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

www.gezinsbond.be  
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ONZE HANDELAARS 
 

 
 

Statiestraat 66 – 2070 Zwijndrecht 
Op vertoon van je lidkaart krijg je 

 5% korting bij elke aankoop van een 
fiets E-bike of accessoires. 

 

Bij aankoop van een auto 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dorp West 125 
 2070 Zwijndrecht 

 
  

Ook 3% korting op de vrijdagmarkt aan 

de sporthal te Zwijndrecht en op alle 
andere markten. 

 

 

Statiestraat 86  
2070 Zwijndrecht 

Statiestraat 70 
            2070 Zwijndrecht 
          Tel 03 253 19 69 

 

 

 

BRANTANO DOET MEE AAN HET DUBBELE-KORTING-WEEKEND 
 

We kregen de melding dat Brantano ook zal deelnemen aan het  
 

dubbele-korting-weekend op 8, 9 en 10 mei 2020!  
 

Dit wil zeggen dat tijdens die dagen onze leden 
 

 10 % spaarkorting in plaats van 5 % ontvangen op hun aankopen. 
 

Ook info over alle aangesloten handelaars in alle gemeenten op de site 
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www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 
 
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-Burcht 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-Burcht krijg je korting.  
 
 

Vraag je gratis lidmaatschap aan als houder van een Z-pas 

 
 
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 Gert.vanderheyden53@gmail.com  
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KALENDER 
April 

✓ 25 april knuffelturnen P. 4 

✓ 15 en 20 april blij dat ik brei P. 11 

Mei 

✓ 3, 10, 17 en 31 mei ouder kind yoga P. 7 

✓ 7 mei rust in je huis P. 5 

✓ 10 mei natuurwandeling P. 6 

✓ 11 en 20 mei blij dat ik brei P. 11 

✓ 16 en 30 mei knuffelturnen P. 4 

✓ 24 mei familievoorstelling P. 8 

Juni 
✓ 6 en 13 juni knuffelturnen P. 4 

✓ 7 en 14 juni ouder kind yoga P. 7 

✓ 8 en 17 juni blij dat ik brei P. 11 

 

WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
✓ Alle donderdagen Volleybal. P. 12 

✓ Alle zaterdagen Badminton. P. 12 

✓ Maandelijks Kokeneters. P. 10 

✓ Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. P. 11 

 

 

Een idee voor een activiteit laat het ons weten !! 
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