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Het nieuw jaar start weldra 

Hierop roepen we luid … hiep hiep HOERA! 

2023 staat voor de deur. 

We duimen mee voor een jaartje vol goed humeur. 

Een jaartje vol actieve dingen. 

Een jaartje waarvoor we staan te springen. 

Geniet van elke dag. 

Gewoon … omdat het mag! 

 

Lezen jullie mee wat gezinsbond Zoersel de eerste maanden 

van het nieuwe jaar (en de laatste dagen van het oude jaar) te 

bieden heeft? 

Wil je deelnemen aan onze activiteiten? Dan is dit belangrijk om te weten: 

• Tijdens onze activiteiten kunnen er foto's genomen worden welke op 

facebook kunnen verschijnen. Wenst u hiervan af te zien, dient u dit 

duidelijk mee te delen per mail aan heidirymen@hotmail.com met 

vermelding van naam, voornaam, adres, GSM-nummer en lidnr. 

(indien u lid bent van de Gezinsbond.)  

• Z-label pas, wat is dat? Gezinnen die beschikken over een Z-label 

pas kunnen deelnemen aan de helft van de prijs i.v.m. wat betreft 

activiteiten van Gezinsbond Zoersel. Ben je lid van de Gezinsbond is 

het de helft van de Gezinsbondprijs en anders is het aan de helft 

van de niet-leden Gezinsbond prijs.  

mailto:heidirymen@hotmail.com
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• Check ook regelmatig de website www.gezinsbondzoersel.be  en 

onze facebookpagina “gezinsbondzoersel” om up to date te blijven 

over de organisatie van activiteiten voor jong en oud. 

TERUGBLIK 

 

• Winnaars puzzelkampioenschap 

 

Op 29 oktober konden jullie meedoen aan een puzzelkampioenschap.  

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van gezinsbond, werd er een 

puzzel ontworpen voor gezinsbond.  

Deze puzzel kon je met je gezin of familie of vrienden maken … Voor deze 

gelegenheid hadden we de zaal een beetje griezelig gemaakt. 

… En welke puzzelkampioenen hadden we onder ons? 

➔ 1ste plaats: Familie Van Laer 

➔ 2de plaats: Familie Nagels 

➔ 3de plaats: familie Bollansée 

 

 
 

http://www.gezinsbondzoersel.be/
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Zij kregen per plaatse een geschenkzakje. De deelnemers mochten nadien 

hun puzzel mee naar huis nemen. 

 

• De Sint in de bib 

 

Zaterdag 26 november was het zover. De Sint en zijn Piet kwamen langs 

in de bib. Ze vroegen aan het bestuur van de gezinsbond om leuke 

activiteiten te voorzien vooraleer de kindjes bij hem op bezoek kwamen… 

En dit gebeurde ook! Een 60-tal kinderen hadden zich ingeschreven voor 

deze Pietachtige activiteiten en een bezoekje aan de Sint. 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

• De blauwe tovenaar - infomoment 

 

Masta producten “de blauwe tovenaar” organiseert een info-avond met 

mogelijkheid tot aankoop van haar producten. 

Tijdens deze avond kom je, bij een hapje en drankje, meer te weten over 

deze producten (poetsproducten, verzorgingsproducten…) 

Voor elke deelnemer wordt er een klein presentje aangeboden. 

 

Wanneer: maandag 13 februari 2023  -  19u30 

Waar: Dorpszicht, bib Zoersel 

Inschrijven verplicht (voor maandag 6 februari 2023) 
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• De Familiekwis i.s.m. Tilia 

 

Op zaterdag 11 maart organiseren we de ludieke familiekwis. Samen 

met Tilia testen we bij jullie jullie kennis en vaardigheden. 

 

We openen de deuren van het Zonneputteke om 18u30 en gaan van start 

om 19u. We hopen rond 21u de prijsuitreiking te kunnen doen. 

 

Wil jij graag meedoen? En kan je met je gezin, vrienden of familie een 

ploeg van maximum 6 personen samenstellen?  

Schrijf je dan zeker in voor onze kwis! 

 

Kinderen kunnen zeker ook deelnemen maar is geen must, het kan je wel 

voordeel opleveren tijdens deze kwis… 

 

Inschrijven kan vanaf 10 februari 2023. 

Mail hiervoor naar rymen.els@gmail.com (Vermeld wie er allemaal in je 

ploeg zit, met de geboortejaren erbij) 

Wanneer je betaling in orde is, ben je definitief ingeschreven: 

Kostprijs leden: €15 

Kostprijs niet – leden:€20 

Betalen op rekeningnummer BE78 9501 4330 3586 (met vermelding: 

deelname kwis – lidnummer(indien lid) – 1 naam van het team) 

Je ontvangt een bevestigingsmail na betaling. 

 

 

• Paardenworkshop 

 

Op woensdag 22 maart  van 14u tot 16u kunnen we bij Equi-Librium 

terecht om de paarden te verzorgen en enkele spelletjes te spelen met de 

paarden. 

Wil je erbij zijn? Schrijf je dan in bij heidirymen@hotmail.com  

Leden gezinsbond betalen 10 euro 

Niet-leden betalen 15 euro. 

 

 

 

 

 

mailto:rymen.els@gmail.com
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NOTEER DEZE DATA AL ZEKER IN JE AGENDA 

 

• Vormingsavond digi-peuters en kleuters op 24 mei 2023 

 

In samenwerking met het huis van het kind organiseren we een 

vormingsavond “digi-peuters en kleuters”. Tijdens deze actieve avond zal 

Child Focus met jullie info uitwisselen rond dit thema. 

Inschrijven kan via het huis van het kind. 

De avond gaat door in een lokaal van het gemeentehuis op de Handelslei. 

Deze avond is gratis. 

 

 

• ZOERSEL BOUNCE op zaterdag 24 juni 2023 

 

Ook dit jaar organiseren we ZOERSEL BOUNCE …  

Helpende handen deze dag zijn KLJ Zoersel. 

Kom overdag springen op de vele springkussens of gewoon gezellig iets 

drinken. ’s Avonds kan je de beentjes strekken op vrolijke tonen.   

Meer info volgt nog. 

 

 

Aanvraag nieuwe reductiekaarten voor het openbaar vervoer. 

Via gezinsbond kan je reductiekaarten ontvangen. Hiermee kan je 

goedkoper treinticketten aankopen. 

De reductiekaarten hebben een geldigheidsdatum, dus het kan zijn dat je 

deze opnieuw moet aanvragen.  

Let op, is je kind 18 jaar of ouder en studeert het nog verder? Dan moet 

deze kaart jaarlijks vernieuwd worden. 

De nieuwe aanvraagformulieren kan je online ook downloaden. 

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/mobiliteit/kortingskaarten-groot-gezin-nmbs  

Het volledig ingevuld formulier en de nodige attesten, namelijk 

samenstelling van het gezin, kinderbijslagfonds, mag u bezorgen aan May 

Verelst, Hertedreef 8, Zoersel, 03/312 41 31 of 0479/93 52 60.  

Bij afwezigheid kan de aanvraag in de brievenbus gedeponeerd worden.  

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/mobiliteit/kortingskaarten-groot-gezin-nmbs
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Hieronder nog eens de aanvraagprocedures uitgelegd. 

Aanvraagprocedure ouders en rechthebbende kinderen 

• Een formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst 

bevolking van de gemeente (document mag niet ouder dan 3 

maanden zijn). 

• Indien op het formulier gezinssamenstelling geen drie kinderen 

vermeld staan, dient het gezin aan de hand van bijkomende 

documenten aan te tonen dat het gezin effectief drie kinderen 

telt/telde (bijvoorbeeld aan de hand van een kopie van het 

trouwboekje, een vonnis van co-ouderschap, een geboorteakte, een 

overlijdensakte van het kind). 

• Voor kinderen van 18 tot 25 jaar, een attest van de kinderbijslag. 

• € 6 administratiekosten voor nieuwe aanvraag kortingskaart. 

• € 5 administratiekost voor aanvraag duplicaat kortingskaart 

  

Aanvraagprocedure enkel ouders met levenslang recht en geen 

kinderen meer ten laste 

  

Dit kan aan de hand van een kopie van de oude kaart met code  040 of 

als het om een eerste aanvraag gaat of de kortingskaart is verloren.  Dan 

is een kopie van het trouwboekje (1ste pagina en de pagina waar de 

kinderen op vermeld staan) nodig.   
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HET BESTUUR 
 

functie en naam adres telefoonnummer 

mailadres 

Voorzitter – penningmeester /secretaris:                                         

Heidi Rymen 

Westmallebaan 60, Zoersel 0474/ 85 75 97 

Kinderoppasdienst:                     Heidi Rymen Westmallebaan 60, Zoersel 0474/ 85 75 97 

Kortingskaart:                                May Verelst Hertedreef 8, Zoersel 03/312 41 31 

Spaarkaart /go-pas/ filmtickets:Heidi Rymen Westmallebaan 60, Zoersel 0474/ 85 75 97 

Seniorenturnen:                  Lieve Adriaenssens Goudveld 105, Zoersel 03/383 44 36 

Afgevaardige welzijnsraad:        Leo Hoydonck Langebaan 9, Zoersel 03/312 04 43 

Afgevaardigde cultuurraad:    Walter Hermans Goudveld 105, Zoersel 03/383 44 36 

Medewerker:                                   Jos Peeters Jagersdreef 20, Zoersel 03/312 31 29 

Medewerkster:                                 Els Rymen Dorp 37, Zoersel 0473/95 35 06 

Medewerkster:                              Els Van Laer Schaddestraat 7, Zoersel 0494/ 57 92 58 

 
Ons e-mailadres:  gezinsbond.zoersel@scarlet.be 

Onze website: www.gezinsbondzoersel.be  
Onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/gezinsbondzoersel 

 

 
Ambachtsstraat 66, 2390 Malle, 03/2358435, info@v4wood.be 

Sponsor Zoersel Bounce 2022 
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