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ZET JE SCHRAP!! WE ZIJN TERUG !! EN HOE!!! 
 
Beste leden, 
 
Wat zijn we blij dat we na een lange periode van bijna twee jaar corona terug 
samen met jullie een heus programma kunnen aanbieden. 
We denken dat samen zijn, contacten leggen en gezellige momenten creëren 
voor iedereen fijn is nu de zomer er aankomt. 
We hebben dan ook heel wat in ons programma zitten. Naast de vaste activitei-
ten zoals sport en handwerkbijeenkomsten bieden we weer een afwisselend 
aantal nieuw zaken.  
 
Een fake new spelwandeling in Antwerpen, een tweedehandsbeurs voor jonge 
(groot)ouders, een voordracht over wij-tijd, niet onbelangrijk na corona, onze 
aanwezigheid op de open deur van de kinderopvang Kozze.  We staan ook pa-
raat met 35 babysitters om jouw uitstap mogelijk te maken, geven spaarkorting 
op activiteiten en films, handelaars en bedrijven geven kortingen ... Een hele 
boterham die je in de volgende pagina’s kan vinden.  
En vooral niet te vergeten … leden met een kansen UITPAS of een verhoogde te-
gemoetkoming krijgen extra kortingen. Zo kan elk gezin op eigen tempo mee 
genieten van de Gezinsbond in Zwijndrecht. Zeg het door aan niet leden en als 
lid … vraag ernaar!  
 
In het najaar nodigen we jouw gezin uit voor een fijn weekend aan zee. Vol 
pension voor de prijs van half pension (plus spaarkorting op je kaart) als dat 
geen fijn idee is.  Ook nog een tweedehandsbeurs, brunch en puzzelwedstrijd in 
een echt Bondsfeestweekend en een al gepland bezoek aan het Schipperskwar-
tier en aan Elixir d’Anvers….. het kan niet op met ons enthousiasme. Nu jullie 
nog ontmoeten. Er komen zeker nog nieuwe activiteiten uit onze mouw ge-
schud. 
  
Ook een idee? Geef je voorstel gerust door.  Wij kijken er naar uit om terug wat 
extra leven in onze afdeling te brengen. Na corona snakt toch iedereen er een 
beetje naar?  Zin om mee te denken en doen? Altijd welkom, iedereen kan wel 
een steentje bijdragen, van zelf organiseren, over een taak achter de schermen 
tot boekjes bussen of bij een activiteit hulp bieden, je kan het niet zo gek be-
denken of we heten je daarvoor welkom!! Doen!  Van harte veel leesgenot!   
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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, leden-infoboekje 
 

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, leden-infoboekje 
 

Neerstraat 116 
Tel: 0494/39.26.20 

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

Zwaluwlaan 3 
tel: 03/253.12.13 

Stradiot Priscilla 
priscilla.stradiot@telenet.be   
Kinderoppasdienst, Tweedehandsbeurs 
 

Vendoornstraat 65 
tel. 0494/89.69.79 

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

Reynerslaan 20 
tel: 0477/13.02.30 

Van Mieghem Joke 
jokemie_vm@hotmail.com  
Ledensecretaris 
 

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, verkooppunt treinpassen, 
filmtickets, lijnkaarten 

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

Mogen we jouw naam hier bijzetten volgende keer? 

mailto:beerens.ines@gmail.com
mailto:kodzwijndrechtBurcht@gmail.com
mailto:kathybolsens@telenet.be
mailto:Peggy.colijn@telenet.be
mailto:koen.de.ryck@telenet.be
mailto:koen.de.ryck@telenet.be
mailto:myriam.heyrman@gmail.com
mailto:priscilla.stradiot@telenet.be
mailto:greet.vandevelde@radioholland.com
mailto:jokemie_vm@hotmail.com
mailto:taruvennekens@yahoo.com
mailto:gert.vanderheyden53@gmail.com
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TWEEDEHANDSBEURS 
 

Naar jaarlijkse gewoonte is er 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 de verkoop. 

WAT:                  Baby en kinderkleding tot 12 jaar 

                            Babymateriaal, speelgoed en kinderfietsen  

WAAR:               Refter lagere school DE KRINKEL 

                            Ingang via Schoolstraat,Zwijndrecht 

WANNEER:       Zaterdag 7 Mei 2022 van 13.30u tot 16u 

DEELNAME:      LEDEN gezinsbond:10 euro per  tafel 

                            NIET LEDEN:20 euro per tafel 

                            (max.2 tafels p/p) 

INSCHRIJVEN:  Bij Priscilla Stradiot 

                            via: kodzwijndrechtburcht@gmail.com  

                            0494.89.69.79. 

                            Leden van Zwijndrecht en Burcht vanaf 1/4/22 

                            Leden van andere afdelingen en niet leden vanaf 15/4/22 

Betaling moet na akkoord via mail en voor 2/5/22 gebeurd zijn op rekening 

BE10 8508 8890 8604 van gezinsbond Zwijndrecht.   Vergeet niet uw naam, 

adres, telefoonnummer en indien lid het lidnummer te vermelden.  Tafels 

mogen klaargezet worden vanaf 12u. 

  

mailto:kodzwijndrechtburcht@gmail.com
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WIJ-TIJD 
 
Als jonge ouders worstelen we weleens met de combinatie van werk, vrije tijd 

en opvoeden.  

Vaak denken we dat kwali-tijd ligt in vakanties, feesten of geplande activiteiten. 

Het hoeft niet allemaal even druk, druk te zijn. 

Het zijn net de kleine momenten die bepalen wat kinderen meedragen van hun 

jeugd. 

 

Björn Accoe inspireert in zijn boek “Wij-

Tijd” ouders om kosteloze koestermomen-

ten door te brengen met hun kinderen. Hij 

brengt zijn boek als een boeiende en prak-

tische lezing. In  “WijTijd” wordt de kracht 

van ouders aangesproken zodat ze meer 

bewust ge-niet-en van de momenten die 

er al zijn. 

 

WANNEER :  dinsdag 17 mei om 20.00u 

WAAR :   lokalen van KOZZE, Laarstraat 64 Zwijndrecht 

Deelnemen is GRATIS  maar inschrijven verplicht (omwille van aantal deelne-

mers) 

INSCHRIJVEN:  huisvanhetkind@zwijndrecht.be     

gezinsbondzwijndrecht@gmail.com  tel 0485/40.89.77 

 

Heb je kinderopvang nodig die avond? Reserveer dan tijdig een opvang via onze 

(digitale) kinderoppasdienst. 

Deze gratis lezing is mogelijk met de steun van Huis van het Kind Zwijndrecht. 

 

 

 

 

 

mailto:huisvanhetkind@zwijndrecht.be
mailto:gezinsbondzwijndrecht@gmail.com
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SCHORREMORRIE 
 

Speelparadijs met meer dan 30 activiteiten & workshops voor kinderen van 3 

tot 12 jaar.  Dit jaar twee dagen Schorremorrie: dubbel zo veel plezier!   

Tijdens Schorremorrie wordt een deel van De Schorre omgetoverd tot een heus 

speelparadijs. Denk maar aan héél veel springkastelen, trampoline's, XL-games, 

een ritje op de zweefmolen, circusinitiatie en nog veel meer. Waarom ook niet 

je haar laten veranderen in het gekste 

kapsel of de grootste zeepbellen leren 

blazen. Zelfs voor de allerkleinsten is er 

voldoende animatie voorzien. Schorre-

morrie is dan ook een echt kinderpara-

dijs. En dat wordt het meer dan ooit 

door de samenwerking/samensmelting 

met Theater aan Twater dat nu ook 

naar De Schorre komt.  Verwacht je ook aan speciale wandelende animaties, 

leuke kindervoorstellingen, je eerste (silent) disco enz.  

Leden van de Gezinsbond genieten van een extra kor-

ting van 20 % op de voorverkoopprijs.  Scan hiervoor 

de Qr-code hiernaast 

WAAR: De Schorre in Boom 

WANNEER: zaterdag 21 en zondag 22 mei telkens van 

13u tot 20u. 

TICKETS: Via Qr-code of onderstaande link, leden 20 % korting 

https://www.event-tickets.be/Event/VPNLJ4szyqMjxWwHzLTpkvWbrQr9vub-

czCELREgC/nl/hid/g1gF7qXDLTD1Cj63jEjR1rAueprEvrmXnHZ7iYXe  

 

Wil je ons komen helpen tijdens het festival? Wij zorgen voor eten en drinken 

en in ruil voor je hulp krijg je een gezinsweekendticket voor het festival!    In-

teresse?  Laat het ons weten via https://bit.ly/Schorremorrie   

https://www.event-tickets.be/Event/VPNLJ4szyqMjxWwHzLTpkvWbrQr9vubczCELREgC/nl/hid/g1gF7qXDLTD1Cj63jEjR1rAueprEvrmXnHZ7iYXe
https://www.event-tickets.be/Event/VPNLJ4szyqMjxWwHzLTpkvWbrQr9vubczCELREgC/nl/hid/g1gF7qXDLTD1Cj63jEjR1rAueprEvrmXnHZ7iYXe
https://bit.ly/Schorremorrie
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KORTING OP BOEIENDE FAMILIEVOORSTELLINGEN 
 
Reserveer je tickets op voorhand telefonisch, via e-mail of aan de balie van 't 

Waaigat aan een gunstige prijs: 8 EUR voor een volwassene en 4 EUR voor een 

kind.    

Vergeet niet je lidnummer te vermelden bij reservering!   

Je kan ook tickets online bestellen: Online kies je voor het tarieftype 

Gezinsbond.   

Neem de dag van voorstelling je lidkaart mee, elke volwassen lid vergezeld van 

een kind krijgt dan nog 1 EUR spaarkorting toegekend. 

 

Theater Kip met Kop: Rare vogels 

 

Koekoek en Mantel leven 

in een vuilbak.  

Wat voor anderen afval 

is, is voor deze twee rare 

kwieten het gedroomde 

speelgoed.  Een ver-

roeste 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. Koe-

koek en Mantel willen geen mussen zijn, maar zwaluwen die de wijde wereld 

intrekken. 

 

In Wachten op Godot, de bekende theaterklassieker van Samuel Beckett, wach-

ten twee heren op iets dat niet komt.  In Rare Vogels nemen Mantel en Koekoek 

het heft in handen. Zij wachten niet... zij amuseren zich! 

 

Rare Vogels is opnieuw een ode aan de fantasie. Met veel verbeelding en ge-

knutsel, maken Koekoek en Mantel de meest fantastische dingen. Ze leren dat 

alles te delen valt. Zelfs een paar versleten sokken. 
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Een klassieker op kindermaat met sprankelende muziek, slapstick en comedia 

dell'arte.  

 

WANNEER: zondag 29 mei om 15u. in ’t Waaigat 

LEEFTIJD:  Vanaf 4 jaar 

 

Leue: Quinnie & Quinn 

     

Elk dier zoekt, zoemt of zingt zijn 

eigen zin van het leven in een lied. 

Drie vrienden willen samen iets 

verzinnen. Ze strijden voor het 

woord om zo het verhaal te 

sturen. Algauw hijst één van hen 

zich op de troon en hij verplicht de 

twee anderen om te luisteren. 

Quinnie & Quinn willen ontsnappen. Weg uit dit verhaal. Weg van hun tiran. 

Maar de verteller weet hen iedere keer weer te verrassen met een nieuw 

obstakel. 

Als ze hier uit willen geraken, zullen ze het met z'n drieën moeten doen. 

Een speelse ode aan de vrijheid voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Als er niets is, kan alles ontstaan. 

“Hier is zo een massa. Een echte mensenzee. En ik kom zo uit de lucht gevlogen. 

Want ik kan dat: vliegen. En ik land bovenop een soort tempel, een piramide. 

Rook, licht en magie. En als ik spreek moet iedereen luisteren. Want ik ben de 

baas. Ik draag uiteraard gouden kleren. Vol diamanten en een kroon van 

vlinders. Of nee, glimwormen. Ik spreek alle talen van de wereld. Het is te 

zeggen. Ik spreek er maar één. Maar iedereen kan mij verstaan. Wacht. Over die 

kroon: overdag is ze gemaakt van vlinders en 's nachts van glimwormen. Dat is 

beter.” 

 

WANNEER:  zondag 19 juni om 15u. in ’t Waaigat 

LEEFTIJD:  Vanaf 6 jaar 
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KEN JIJ ANTWERPEN ECHT?  GA DE UITDAGING AAN 
EN SPEEL MEE! 

Waarom heeft onze kathe-

draal maar 1 toren?  

Waar komt de naam 'Pa-

gaddertoren' vandaan?  

Waarom blijven Antwerpe-

naren zo lang plakken op 

café?  

 

Denk je de antwoorden te 

weten op deze vragen? 

Dan weet je ook wanneer de gids FAKE NEWS vertelt! 

 

Word jij de winnaar van onze unieke  

Antwerp Fake News spelwandeling? 

 

Een plezante stadswandeling met een gediplomeerde stadsgids door historisch 

Antwerpen. 

Ga je mee op fake news wandeling door Antwerpen? 

WANNEER:  Vrijdag 3 juni 2022, duur wandeling van 14u tot 16u. 

WAAR: we spreken af aan de tramhalte dorp in Zwijndrecht om 13u 

PRIJS: 12 euro leden/niet leden per persoon 

Leden krijgen 3 euro terug op hun spaarkaart ( dus deze zeker meebrengen). 

INSCHRIJVEN: bij Priscilla Stradiot voor 20 mei 2022 

 0494 89 69 79 of kodzwijndrechtburcht@gmail.com  

Graag 12 euro pp. overschrijven op de rekening van gezinsbond Zwijndrecht 

BE10 8508 8890 8604 

Vergeet je naam en lidnummer niet te vermelden. 

Tot dan… 

  

mailto:kodzwijndrechtburcht@gmail.com
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OP STAP MET MADAME JAMAR EN BARON STOKVIS 

Klaar voor een geani-

meerde stadswandeling 

door het Schipperskwar-

tier met een stadsgids? 

Een rijke geschiedenis die 

we op een plezante ma-

nier tot leven wekken.  

 

Wandel in de schaduw van 

het Steen, Vleeshuis  

en de afgebrande Sint 

Pauluskerk. 

Uiteraard stoppen we onderweg in een authentiek volkscafé    

om ons moed in te drinken. 

Om dan het 'Red Light district' in te duiken, waar we jullie voorzien van de no-

dige tips & tricks.   

Afsluiten doen we op het Eilandje aan het MAS,  

waar je nog gezellig een terraske kan doen. 

Wie gaat ermee op deze originele schipperskwartierwandeling? 

WANNEER: zaterdag 24 september 2022, duur wandeling van 14u tot 16u. 

WAAR: spreken af om 13u aan tramhalte dorp in Zwijndrecht 

PRIJS: 12 euro leden/niet leden per persoon 

Leden krijgen 3 euro terug op hun spaarkaart (dus deze zeker meebrengen) 

INSCHRIJVEN: bij Priscilla Stradiot voor 14 september 2022 

0494 89 69 79 of kodzwijndrechtburcht@gmail.com  

Graag 12 euro pp. overschrijven op de rekening van gezinsbond Zwijndrecht 

BE10 8508 8890 8604 

Vergeet je naam en lidnummer niet te vermelden.  Tot dan! 

mailto:kodzwijndrechtburcht@gmail.com
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NOTEER ALVAST IN JE AGENDA VOOR HET NAJAAR! 
 

GEZINSWEEKEND AAN ZEE van 7 tot 9 oktober 2022  Snel beslissen! 

 

Het was al lang gepland maar de corona perikelen maakten het ons onmogelijk. 

MAAR, we gaan zoals vroeger weer op weekend. Deze keer terug naar de zee.  

 

WAAR: We logeren in het vakantiehuis Reigersnest in Koksijde-Sint Idesbald . 

Bekijk de website (www.reigersnest.be).  

WANNEER: Van vrijdag 7 okt. vanaf 15u tot zondag 9 okt. 2022 na het middag-

maal. 

AANBOD: Volpension voor de prijs van halfpension, de afdeling past het ver-

schil bij. Ter plaatse krijgt elk gezin nog een extra korting op de lidkaart van 5% 

op volpensionprijs van Gezinsvakantie aangeboden.  Neem ook je (ingescande) 

lidkaart mee. 

- We organiseren een wandeling en avondanimatie, maar ieder gezin doet 

er vrij aan mee. Maaltijden nemen we samen.  

PRIJS: volwassenen en kinderen vanaf 14j: €117 pp (ipv €137) 

  kinderen tot en met 2j : gratis 

   kinderen van 3j tot en met 6j : 50% korting 

   kinderen van 7j tot en met 13j : 30% korting 

 

Gezinnen met een Kansenpas krijgen extra korting volgens 

UITpas systeem. Vraag er zeker naar. 

 

INFO EN INSCHRIJVEN: Gert Vanderheyden 0485/40.89.77 of  

gert.vanderheyden53@gmail.com  

 

AL GEPLAND IN NOVEMBER: 

Geleid bezoek aan Elixir d’Anvers met degustatie  

Meer nieuws op onze website als data vastliggen.  

 

  

http://www.reigersnest.be/
mailto:gert.vanderheyden53@gmail.com
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Afsluiting viering 100 jaar GEZINSBOND FEESTWEEKEND 

 

We maken op 22 en 23 oktober een gans weekend een feestelijk slot aan onze 

100 jarige viering. Door corona heeft het een beetje langer geduurd maar we 

sluiten mooi af.  Afspraak in school De Krinkel 

 

Zaterdag 22 oktober in de namiddag TWEEDEHANDSBEURS 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 oktober FAMILIE BRUNCH vanaf 11 uur  

 

Door corona even onderbroken maar kom 

mee genieten van onze onovertroffen 

brunch. 

Met (klein)kinderen één reuze familiefeest 

in de week van de grootouders. Zet het nu 

al  in je familieagenda 

 

Zondag 23 oktober PUZZELKAMPIOENSCHAP om 14.30 uur 

 

Een generatie overschrijdende puzzelwed-

strijd of met je vrienden. Maak in 2 uur met 

4 deelnemers een unieke Gezinsbond puz-

zel en win mooie prijzen. Het wordt ook 

een strijden voor gezelligheid en ambiance.  

Begin alvast te oefenen! 
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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 tot 11 uur of van 11 tot 12 uur 

of van 10 tot 12 uur (als de sporthal open/vrij is).  Inschrijven 
opnieuw mogelijk vanaf september. 

 
PRIJS:  leden Gezinsbond 1 uur spelen:  30 euro, 2 uur spelen 50 euro 
 niet-leden Gezinsbond 1 uur spelen : 40 euro, 2 uur spelen 70 euro 

       De verzekering is telkens inbegrepen in de prijs 
 

Heb je zin  -  kom eens  MEEDOEN! 
 

INFO : Tanja Vandeputte Tel 03 755 26 74 of Email: taruvennekens@yahoo.com    
             Alsook op zaterdag in de sporthal 
 

VOLLEYBAL OP DONDERDAG 
 
  Voor iedereen vanaf 18 jaar ! 
 
  WAAR: In de sporthal van Zwijndrecht  
 
  WANNEER:  Elke donderdagavond van 21 tot 23u. 
                   Kom niet kijken maar MEEDOEN !!! 
 
  INFO:    Email :  gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com  
 
PRIJS: Leden Gezinsbond 50 euro ( verzekering inbegrepen) 
 Niet leden Gezinsbond 70 euro ( verzekering inbegrepen) 
   

Betaal zo snel mogelijk op rekeningnummer GEZINSBOND ZWIJNDRECHT BE10 

8508 8890 8604 
  

mailto:taruvennekens@yahoo.com
mailto:gezinsbond.zwijndrecht@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 gra-
tis 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 
En elke maand op de  DERDE WOENSDAG VOORMIDDAG van 10 uur tot 12 uur 
 
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 bijeenkomsten voor ondersteuning. 

 

NIEUWE NAAICURSUS 
 

Vroeger werd door de moeders nog geleerd 

aan de dochters (en soms zonen) hoe een 

naaimachine werkt en wat je zoal kan ma-

ken. De eerste steekjes kreeg je zo onder de 

knie. 

Nu hebben vele gezinnen geen naaimachine 

meer en wordt via school of oma’s de eer-

ste rechte stiksels en zoompjes, het lezen van een patroon niet meer doorgege-

ven. 

Nochtans horen we vele jonge ouders, en ook tieners zuchten dat ze het zo 

graag zouden leren, een eigen rokje, broek, jas of kleedje maken.   Ook dat is 

duurzaam omgaan met materialen en soms ook heel wat goedkoper dan con-

fectie. Je hebt altijd iets unieks! 

  

mailto:gert.vanderheyden53@gmail.com
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Daarom willen we starten met een reeks naaien voor (absolute) beginners en 

eventueel naaien voor wat meer gevorderden.  

Interesse? Bij minstens 8 geïnteresseerden starten we in september met een 

lessenreeks.  Splitsen in absolute beginners en basiskennis kan bij voldoende in-

schrijvingen.  

Laat snel weten aan gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com of 0485/40.89.77 als 

ook jij wil meedoen. Vermeld ook of je zelf of je (groot)ouders) een machine ter 

beschikking hebt. Uiterlijk tegen 1 juli zodat we zaal en lesgever kunnen vastleg-

gen.  

 

SCHAPENSCHEREN 
 

Het schapen scheren is altijd 

een belevenis voor kinderen.   

Je kunt het dit jaar nu ook 

meemaken in Zwijndrecht, in 

de tuin van de familie Deleu in 

de Neerstraat 111.  De exacte 

datum en uur kunnen we 

voorlopig nog niet meedelen.  

Dit hangt af de weersomstan-

digheden en de beschikbaarheid van de schaapscheerder, maar dit zal tijdens 

een weekend doorgaan einde mei/begin juni. 

 

Ben je geïnteresseerd om deze activiteit met je kinderen bij te wonen?  Stuur 

dan voor 9 mei een mailtje naar koen.de.ryck@telenet.be met vermelding van 

je naam, lidnummer en aantal deelnemers.  Wacht niet te lang de plaatsen zijn 

beperkt!  Van zodra we een exacte datum hebben laten we je dit weten.  De ac-

tiviteit is gratis maar exclusief voor leden van de Gezinsbond. 

 

 

  

mailto:gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com
mailto:koen.de.ryck@telenet.be
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MULTIMOVE VOOR 3- TOT 8-JARIGEN  
 

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:  30/4, 7/5, 14/5, 21/5 en 28/5 

LOCATIE: sporthal, Fortlaan 10 

UREN: 3-5 jarigen: van 9u. tot 10u en van 10 tot 11u. 

             6-8 jarigen: van 10u. tot 11u 

PRIJS: 15 EUR, leden krijgen 3 EUR spaarkorting op hun kaart 

 

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  

 

 

  

http://www.i-school.be/login
http://www.i-school.be/zwijndrecht/registreren
http://www.multimove.be/
mailto:sport@zwijndrecht.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 vind je op kokeneters.be 

 

WAAR: Dorp-oost 42 (oude pastorij) 

  

WANNEER: de eerste donderdag van de maand, vanaf 19u. 

                      

  Daarnaast ligt de richtprijs voor de maaltijd op maximum 20 euro                  

  (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en drank). Dit is ter plaatse te betalen. 

 

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

mailto:kathybolsens@telenet.be
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GEZELSCHAPSPELLENAVOND 

 

Iedere maand organiseren we een spelletjesavond, 

waar je kan kiezen uit tientallen gezelschapsspellen 

in alle soorten.  Iedereen is welkom op deze 

avonden: jong of oud, man of vrouw, alleen of met 

velen. Het aanbod van spellen waaruit je kan kiezen, 

is altijd ruim en divers.  Of je nu houdt van bord- of 

kaartspellen, van geluk, behendigheid of tactiek, er is 

altijd wel een spel naar jouw smaak en stemming bij. 

WANNEER: elke eerste zaterdag van de maand, vanaf 19.30u: 

7 mei 

11 juni (2de zaterdag) 

2 juli 

6 augustus 

WAAR: De Mouterij, John Tulpinckstraat 15, Burcht 

(Vanwege de Covid-maatregelen, kunnen we voorlopig nog niet terecht in de 

Regenboog) 

BIJDRAGE: € 1,50 per spelavond, € 10,00 voor 12 maanden en € 20,00 voor het 

hele gezin 

Als jaarlid krijg je ook nog eens 10% korting op je aankopen bij Speciaalzaak 
Adriaensen.  
Je kan bovendien spellen ontlenen uit de eigen collectie aan € 1,00 per spel. 
                       

 

Meer info: mail naar tspionneke@gmail.com   
https://sites.google.com/view/t-spionneke  

mailto:tspionneke@gmail.com
https://sites.google.com/view/t-spionneke
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NIEUWS LEDENVOORDELEN 
 

LIJNKAARTEN Vanaf 1 april zijn de lijnkaarten verhoogd naar 17 

euro. Zolang er bij ons voorraad is blijven we verkopen aan 16 

euro met 10% korting. Je doet dus 1 euro extra voordeel. Snel 

aanschaffen! 

OPGELET: NMBS stopt de samenwerking met de Gezinsbond 

voor de passen. Nog te bestellen tot 31 mei met korting. Nadien 

enkel via hun eigen loketten en zonder korting. Vanaf eerste ge-

bruik 6 maanden  (keycard) en 1 jaar (andere passen) geldig, ui-

terlijk tot jan 2024. 

KORTINGSKAARTEN VOOR GROTE GEZINNEN BLIJVEN WEL BESTAAN  

 

FILMTICKETS ALTIJD 2 EURO OP JE LIDKAART 

Studio Rubens : 7 euro  

Koop je kaarten die je inruilt voor de film naar keuze vooraf bij je verkooppunt*. 

Altijd geldig, geen vervaldag. Ook te gebruiken bij reservaties (Gezinsbond aan-

vinken)  

UGC 9.40 euro  

Tijdelijk nog via je verkooppunt*. Vanaf nu ook te koop via 

de Gezinsbondwebshop.  

 

WAT KAN JE NOG ZOAL BESTELLEN VIA WEBSHOP GEZINSBOND  ? 

Koop je filmtickets via de Ge-

zinsbondwebshop dan ontvang 

je automatisch 2 euro per ticket 

op je kaart. 

 

Koop waardebonnen van de Oxfam Wereld-

winkels die je kan verzilveren bij aankoop op 

hun webshop. Je krijgt 3% korting op je kaart. 

Bekijk ook alle andere shopvoordelen, zoals pretparken, Kadonation bons en 

museumpas te vinden op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 
*Je kan hiervoor terecht bij Gert Vanderheyden, Van Roeyenstraat 29, Zwijndrecht, tel 0485/408977 of gert.vanderheyden53@gmail.com  

http://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen
mailto:gert.vanderheyden53@gmail.com


20 
 

EEN BABYSIT NODIG? 
 

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 dan kan je naar de vernieuwde kinderop-

pas-toepassing gaan. 

Zodra je credits hebt aangekocht voor de verze-

kering 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. 

 

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 oppas-

ser 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) 

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. 

https://mijn.gezinsbond.be/
mailto:kodzwijndrechtburcht@gmail.com
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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 

 

 
Statiestraat 70 

2070 Zwijndrecht 
Tel 03 253 19 69 

 
 

 

 

 

 

Ook info over alle aangesloten handelaars in alle gemeenten op de site 
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen. Verdien zo je lidgeld meermaals terug ! 

 
 

BEN JE ZELF HANDELAAR EN WIL JE OOK AAN ONZE 600 GEZINNEN IN 
ZWIJNDRECHT (meer dan 2500 in de directe buurt) EXTRA KORTING GEVEN ? 

Neem contact op met Gert Vanderheyden of via  
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen tel 02/507.88.44 

 

 
  

http://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen
http://www.gezinsbond.be/ledenvoorde
http://www.gezinsbond.be/ledenvoordelen
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VERMINDERD LIDMAATSCHAP? GRATIS LID MET 
KANSEN UITPAS? 

Veel gezinnen in onze gemeente, die financieel niet sterk 
staan, zijn geen lid van de Gezinsbond omwille van het be-
drag van het lidgeld. Zij moeten keuzes maken en soms is 
een andere rekening of gewoon boodschappen belangrij-
ker dan de Gezinsbond. Nochtans kunnen we hen veel bie-
den.  

Erbij horen zonder een etiket mee te krijgen, op stap gaan 
met andere gezinnen en je kinderen betaalbaar mee laten 
deelnemen…. Het kan een verschil maken. 

Daarom heeft de Gezinsbond, naar aanleiding van 100j een 
aanbod naar deze gezinnen. Gezinnen kunnen gratis of aan 
kansentarief kennismaken. 

Woon je in Zwijndrecht, of een andere gemeente met een UiTPAS?  

• Heb jij recht op een verminderd tarief? Of ken je gezinnen die recht heb-
ben op verminderd tarief ? Dan krijg je 80% korting op het lidgeld. Het 
kansenlidmaatschap bedraagt €8,40 voor je lidmaatschap in 2022. Vraag 
snel je UITkansenpas aan in je gemeente via welzijn@zwijndrecht.be    

• Mail naar contact@gezinsbond.be (tel 02/507.88.88) of neem je liever 
plaatselijk contact via gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com en vermeld je 
naam, adres en UiTPASnummer. Dat is het nummer op de achterzijde van 
je kaart. Je ontvangt een aangepaste rekening of als je reeds betaalde 
wordt 80% terugbetaald 

• Ben je nog geen lid van de Gezinsbond en heb je een UiTPAS met kansen-
tarief? Dan krijg je het eerste jaar een gratis lidmaatschap ter kennisma-
king. 

Woon je in een andere gemeente zonder UiTPAS? 

• Heb jij recht op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds? Dan 
krijg je ook 80% korting op het lidgeld. Het kansenlidmaatschap bedraagt 
€8,40 voor je lidmaatschap in 2022. 

• Mail naar contact@gezinsbond.be of gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com  

https://www.uitpas.be/activiteiten-in-de-regio
mailto:welzijn@zwijndrecht.be
mailto:contact@gezinsbond.be
mailto:gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com
mailto:contact@gezinsbond.be
mailto:gezinsbond.zwijndrecht@gmail.com
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• Je krijgt een ledenfiche die je volledig invult en waarop je een recente kle-
ver van de mutualiteit plakt.  

• Ben je nog geen lid van de Gezinsbond en heb je een verhoogde tege-
moetkoming? Dan krijg ook jij het eerste jaar een gratis lidmaatschap ter 
kennis making.  

Meer info over Gezinsbond lidmaatschap gewenst ? Contacteer dan voorzitter 
Gert Vanderheyden 0485/40.89.77 of gert.vanderheyden53@gmail.com Meer 
info over UITkansenpas ? contacteer dienst Welzijn welzijn@zwijndrecht.be  

 

 

  

 

 

  

mailto:gert.vanderheyden53@gmail.com
mailto:welzijn@zwijndrecht.be
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KALENDER 
 
mei 

✓ 7 mei tweedehandsbeurs P.4 

✓ 17 mei Wij-tijd P.5 

✓ 20 en 21 mei Schorremorrie P.6 

✓ 29 mei familievoorstelling Rare Vogels P.7 

Juni 

✓ 19 juni familievoorstelling Quinnie en Quinn P.8 

✓ Schapen scheren P.15 

✓ 3 juni Fake News tour P.9 

september 

✓ 24 September stadswandeling Schipperskwartier P.10 

oktober 

✓ 7 tem 9 oktober gezinsweekend P.11 

✓ 22 oktober tweedehandsbeurs P.12 

✓ 23 oktober familiebrunch en puzzelkampioenschap P.12 

 
WEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

✓ Alle zaterdagen badminton P.13 

✓ Alle donderdagen volleybal P.13 

✓ Blij dat ik brei en haak P.14 

✓ Multimove op zaterdag P.16 

✓ Maandelijks Kokeneters P.17 

✓ Elke eerste zaterdag van de maand  Spelavond  P.18 

 

Een idee voor een activiteit? Laat het ons weten !! 

 

 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 2022” als  mededeling op. 
 Geen Lid ? Zet het er ook bij in de mededeling a.u.b. 


