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Ook wij vieren mee ! 
bezoek onze bondscaravan op de jaarmarkt. 

We verwelkomen jullie graag met een leuk straa oneel
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WE ZIJN ER TERUG !!

Beste leden-gezinnen,

We hebben jullie gemist, en wellicht misten jullie ook onze activiteiten. 
Corona heeft ons erg dooreen geschud en even waren we niet meer 
zichtbaar. We hadden wel wat nieuwe zaken waar we onze hoofden over 
braken, de gezondheid van onszelf en onze dierbaren was het 
belangrijkst.
Maar na twaalf weken met een lege activiteitenkalender begint het terug
te kriebelen. Niet alleen bij ons, ook bij jullie hopen we en bij alle 
organisaties waar je actief in bent. 
We verwelkomen jullie dus met open armen.
Verder in het boekje vind je een overzicht van wat wegviel, wat verzet 
werd en wat terugkomt. En … ook wat er allemaal nieuw is.
We willen graag voor jullie mee plannen maken. Geef ons een seintje en 
we plannen het, of vraag ons om jouw idee mee vorm en ondersteuning 
te geven. 

 

Geniet van jullie vakanties, ook als je in je eigen huis blijft valt er
vanalles te beleven in de buurt. Ontdek de mooie plekjes en 
herondek nieuwe bezigheden.  Met de ganse familie !

Van harte,
Het bestuur van Zwijndrecht
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ONZE BESTUURSPLOEG – tot uw dienst

Beerens Ines
beerens.ines@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

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

Vandepu e Tanja
taruvennekens@yahoo.com
Badminton

W. Elsschotlaan. 13  Melsele
tel: 03/755.26.74

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

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 bijze en volgende keer ?
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INLINESKATEN IN AUGUSTUS

Onze lessenreeks inlineskaten in maart kende een groot succes, maar werd omwille van 
Corona vroeg jdig afgebroken.

 We starten nu in augustus op zaterdagvoormiddag met een nieuwe reeks van 4 lessen. 
Kinderen van 7 tem 12 jaar die eigen skates hebben en al een beetje kunnen skaten zijn 
welkom.  De lessen vinden plaats in openlucht bij sporthal Den Draver, lesgever is opnieuw
Marc van up2skate. Na de reeks kunnen je kinderen veilig en vlot skaten op de weg!

Waar?             aan het skateterrein bij de ingang van sporthal Den Draver

Wanneer?      zaterdagen 1-8-15-22 augustus., 

              bij slecht weer een extra inhaalles op 29 augustus

Kinderen          van 10 tem 11u

Volwassenen  van 11u tot 12u

Prijs?             15 EUR voor leden 

            30 EUR voor niet leden

Inschrijven?  koen.de.ryck@telenet.be

 inschrijving is pas defini ef na betaling op BE10 8508 8890 8604 

met vermelding ‘inlineskaten naam kind’Hoera! We gaan weer
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ZOMERZOEKTOCHTEN ‘SINT-TRUIDEN GEZIEN?

 SINT-TRUIDEN GEVONDEN!’

Een dagje mooi weer? Trek er deze zomer samen met je gezin op uit en neem deel aan de 
zomerzoektochten van @Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de @Gezinsbond, in 
Sint-Truiden! Van 3 juli tot en met 30 september kan er elke dag naar hartenlust 
gewandeld en gefietst worden langs een mooi uitges ppeld parcours. Voor de kleinste 
speurneuzen voorzien we een aparte zoektocht op kindermaat, dat volledig parallel loopt 
met de wandelzoektocht. Goed gezocht? Dan maak je kans op één van de mooie prijzen. 
Een niet te missen zomerse uitstap met spel, beweging, cultuur én helemaal coronaproof! 
Als lid geniet je bovendien van een voordeeltarief.

Meer info? www.gezinssportvlaanderen.be/zomerzoektochten
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WANDELEN EN ZOEKEN

Of zoeken en wandelen?
Vanaf de maand augustus kun je een wandelzoektocht met het hele gezin doen. 
Deze zal doorgaan in Zwijndrecht en zal een kleine 2 uur in beslag nemen.
Je kan natuurlijk de wandeling ook in stukjes afleggen.

We voorzien onderweg raadsels in verschillende niveau's zodat zowel de jongsten in de 
buggy als de oudsten kunnen meedoen. 

Je vindt de route en de antwoordformulieren op de facebookpagina, onze website of in de 
bib van Zwijndrecht. 
Antwoordformulieren binnenbrengen kan je in de Sint Annaboomstraat  71 .
Wie weet win je nog iets?

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.

Leden: 20 euro per ouder-kind-duo per reeks van 5
Niet-leden betalen 40 euro per reeks van 5

de juiste data worden later meegedeeld. 

Schrijf in via beerens.ines@gmail.com 
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CORONA hee  ons programma dooreen geschud !
We hebben heel wat moeten annuleren, maar hier een overzicht van onze eerste nieuwe 
programma e

Wat viel weg ? Hoe lossen we het op ?
14 maart 2020 : Vaderdagbrunch wordt verzet naar maart 2021
15 maart 2020 : Tweedehandsbeurs Indien mogelijk eind september 2020

Lentebeurs in maart 2021
Maart/april 2020 : Inline ska ng wordt hernomen in augustus 2020
Knuffelturnen Nieuwe data worden gezocht
Mei 2020 : Ouder Kind yoga Is verzet naar eind september 2020
Natuurwandeling met vogelgeluiden Wordt hernomen in mei 2021
Bijenhotel maken Wordt hernomen voorjaar 2021
MET OPRUIMCOACH NELE COLLE Wordt hernomen in februari 2021

SCHORREMORRIE is vervangen door TROLLENVERTELLINGEN
Normaal zou op 30 augustus het gezinsfeest Schorremorrie in Boom plaatshebben. Maar 
dit is nu vervangen door vertellingen aan de Trol Nora elke donderdagnamiddag. 
Inschrijven via www.deschorre.be . Kor ng voor leden Gezinsbond. Elk kind krijgt zijn 
krukje als aandenken mee
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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               :  Re er Lagere School DE KRINKEL
 Ingang via Schoolstraat, Zwijndrecht

WANNEER       :  Zaterdag 26 september 2020 van 13.30u tot 16u

DEELNAME      : LEDEN Gezinsbond : 8 euro per gevraagde tafel
 Niet- leden : 15 euro per tafel.

(max. 2 tafels)

INSCHRIJVEN    :  Via gezinsbond@zwebsite.be

       Leden van ZWIJNDRECHT / BURCHT vanaf  1 september 2020
       Leden van andere afdelingen en NIET Leden vanaf 14 september 2020 

Betaling moet na akkoord via mail én voor 21 september gebeurd zijn op rekening 
BE06 7895 5820 6322 van Gezinsbond Zwijndrecht  (ledenrekening !!)
Vergeet niet uw naam, adres alsook indien lid het lidnummer te vermelden.
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OUDER-KIND YOGA OP ZONDAGOCHTEND

Samen met je kind relaxen op zondagmorgen, dat
ziet er zalig uit. 
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 zi ende, spor eve kledij waarin je goed kan bewegen.

BEPERKT AANTAL DEELNEMERS, SLECHTS EEN 8-TAL OUDERS.

WANNEER : 4, 11, en 18 oktober en 8 en 15 november 

WAAR : lokaal 1 van de nieuwe gebouwen van kinderopvang Kozze
    naast de school Het Laar, Laarstraat Zwijndrecht 

BEGELEIDING : Carolien Vanlommel, erkend kinderyoga docent, Kruibeke

PRIJS : verzekering inbegrepen
 leden : 30 euro voor ouder plus kind,
 niet leden 50 euro, kor ng 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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Kor ng op boeiende
familievoorstellingen

Slok     dinsdag 3 november 2020 om  van 15u tot 16u.

Een licht verteerbaar theaterconcert voor veelvraten vanaf vier jaar.
Over gieren en pieren en lekkere dieren. Over rela viteit en appe jt.
In een dichtbegroeid oerwoud van vintage-instrumenten gaan
muziekmakers Jan De Smet & Bo Spaenc op schok – pardon – op slok. Want ieder
beest is een lekkere brok voor een ander beest.
SLOK is wat wreed maar ook erg lief…
. 

Kinderkunstendag:      zondag 15 november van 15u tot 17u.

kip met kop vzw - Neus en Workshop 'neuzenfabriek'

Pepe, de grootvader van Wannes, was niet zomaar een grootvader. Pepe was 
'geurenverzamelaar'. Overal stak hij zijn neus in.
Die neus was zo lang en spits dat Wannes er zich aan kon vasthouden. Als pepe liep, dan 
liep zijn neus. Als pepe triest was, dan weende zijn neus.
 een poë sche vertelling
over neuzen en ruiken
over de broers Adem en Geur
over snuiven, snoeven en sno eren
over de pepe van Wannes
over lie ebben en afscheid nemen
Aansluitend kunnen de kinderen deelnemen aan de workshop 'Neuzenfabriek' 

Hoe werkt het? 
(!) Behoudens bijkomende Covid 19 maatregelen kan deze voorstelling op de voorziene 
datum doorgaan. Reserva e mogelijk vanaf 29 augustus 2020
Reserveer je ckets op voorhand via 't Waaigat aan een guns ge prijs:
8 EUR voor een volwassene en 4 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 ckets online bestellen: Online kies je voor het tarie ype 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.
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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.
                      Dit onder voorbehoud van de covid-19 maatregelen. 

  
  Daarnaast ligt de richtprijs voor de maal jd op maximum 20 euro                 
  (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en drank). Dit is ter plaatse te betalen.

  

INFO EN INSCHRIJVINGEN: Kathy Bolsens, kathybolsens@telenet.be
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KINDEROPPASDIENST

OPGELET !!
MAAK JE BABYSIT-AFSPRAKEN DIGITAAL
Goed nieuws voor alle leden van onze afdeling

Sinds kort verlopen jouw babysit afspraken bij de
Gezinsbond digitaal.

Wil je een babysi er aanvragen? Schrijf je dan eerst in via 
h ps://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 dan 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 selec e babysi ers met de vraag of ze op het 
gewenste moment kunnen komen babysi en. Eens we een babysi er hebben gevonden, 
krijg jij een beves ging.

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

Online kan je credits aanvragen voor oppas beurten, de betaling aan de oppasser blij  
zoals het was.

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

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

Ongebruikte presta ebrie es 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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GEZELSCHAPSPELLENAVOND

Iedereen welkom, van 8 tot 108 jaar
Elke maand komen entallen 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 Ontmoe ngscentrum van WZC de Regenboog 14  Zwijndrecht.
     Onder voorbehoud van de corona-19 maatregelen

BIJDRAGE:  1,5 euro per spelavond of 10 euro per jaar en 20 euro voor het hele gezin.
          

Meer info op   h p://forumfedera e.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 gra s langs en leer ondertussen bij een drankje veel

ps en trics om je brei- of haakwerk te maken

WANNEER:
Elke tweede maandag van de maand vanaf 20u 
( 14 sept., 12 okt., 9 nov., en 14 dec. )

En elke maand op de  DERDE WOENSDAG VOORMIDDAG van 10 uur tot 12 uur
( 16 sept., 21 okt., 18 nov. en 16 dec. )

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 spor evelingen vanaf 14 jaar zijn van harte welkom. We spelen
recrea ef , dus we hebben spelers van verschillende niveaus.
GEEN LES

SPORTIEVE BADMINTONNERS GEZOCHT!

WAAR           : in de sporthal van Zwijndrecht – Fortlaan

WANNEER    : wanneer: elke zaterdag van 10 tot 11 uur of van 11 tot 12 uur 
   of van 10 tot 12 uur ( 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)

Wie vorig jaar lid was krijgt een corona-korting van 6 euro 

Heb je zin  -  kom eens  MEEDOEN!

INFO             : Tanja Vandepu e 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)

Wie vorig jaar lid was krijgt een corona-korting van 6 euro

Betaal zo snel mogelijk op rekeningnummer
GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 8508 8890 8604 
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WAT MET MIJN (BIJNA) VERVALLEN TICKETS NA DEZE CORONA TIJD ???

Heb je nog film ckets die jdens de corona periode zijn vervallen, of die nu binnenkort 
vervallen ? 
Wat met de treinpassen ??

KINEPOLIS : 
Alle ckets die vervallen zijn tussen 13 maart en 29
september 2020 blijven allemaal geldig tot 30 september
2020. De ckets die wij nu in ons verkooppunt hebben,
hebben allemaal een geldigheid tot 31 december 2020.

UGC :

De ckets geldig tussen 31 maart en 30 juni 2020 worden 
verlengd tot en met 30 september 2020
De ckets geldig tussen 31 juli en 30 september 2020 worden
verlengd tot en met 31 december 2020
De ckets geldig tussen 31 oktober en 31 december 2020 
worden verlengd tot en met 31 maart 2021

NMBS : 

Treinpassen die zouden vervallen in de lockdown periode zijn geldig tot 15 augustus. 

De namen van de passen veranderen in 
Youth Mul  (go pas) , 
Standard Mul  (Rail pas)  
Local Mul  (keycard) Werking en prijzen blijven voorlopig gelijk. 

DE LIJN :

VANAF juli zijn de oude lijnkaarten niet meer
bruikbaar op de trams en bussen. Je hebt nu
een nieuw type nodig dat je scant ! Nog ri en
over ? Laat ze omze en in een lijnwinkel naar
een nieuwe kaart !
Nog een niet gebruikte kaart in je bezit ? Kom
ze omruilen in ons verkooppunt. 

Je kan voor aankoop van film ckets, lijnkaarten en treinpassen met kor ng nog steeds 
terecht bij Gert Vanderheyden, Van Roeyenstraat 29 Zwijndrecht 0485/40.89.77 of 
gert.vanderheyden53@gmail.com 

VERGEET NIET JE GRATIS TREINPAS 12 RITTEN AAN TE VRAGEN VAN DE OVERHEID. JE
KAN ER ELKE MAAND TWEE RITTEN MEE MAKEN. LET OP : KAART IS OP NAAM, NIET

DOOR TE GEVEN
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ONZE HANDELAARS

Ook info over alle aangesloten handelaars in alle gemeenten op de site
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen
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Ons rekeningnummer om in te schrijven voor ac viteiten 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 al jd jouw lidnummer van de Gezinsbond als  
 referen e vermelden a.u.b. !
 Nieuw lid en geen lidnummer? Geef dan “nieuw lid 2021” 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 inschrij  voor allerhande ac viteiten 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 kor ng. 

Vraag je gra s 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 ac viteiten van de Gezinsbond krijgt men 10% op de spaarkaart.
De pas kan je op vertoon van een a est van het ziekenfonds of een a est 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 automa sch.
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
Augustus
✓ 1, 8, 15 en 22 augustus inlineskaten P. 5

September
✓ knuffelturnen P. 7
✓ 14 en 16 september blij dat ik brei P. 14
✓ 26september tweedehandsbeurs P. 9

Oktober
✓ knuffelturnen P. 7
✓ 12 en 21 oktober blij dat ik brei P. 14
November
✓ knuffelturnen P. 7
✓ 3 november Familievoorstelling Slok P.11
✓ 9 en 18 november blij dat ik brei P. 14
✓ 15 november Familievoorstelling Neus en workshop neuzenfabriek. P.11

WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
✓ Alle donderdagen Volleybal. P. 15
✓ Alle zaterdagen Badminton. P. 15
✓ Maandelijks Kokeneters. P. 12
✓ Elke eerste zaterdag van de maand Spelavond. P. 14
✓ Van augustus tot eind september wandelzoektocht P.7

Een idee voor een ac viteit? Laat het ons weten !!
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