
BONDIG BONDJE 
 

 

 

Gezinsbond  Westmalle 
Jaargang 33 nr 1                   JANUARI 2023 functie van 

belastbaar inkomen, aantal kinderen ten laste en ligging van de woning. 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
Ook geklonken op het nieuwe jaar?  
Plannen gemaakt, nu er weer vanalles kan en mag? 
 
2023 werd ongetwijfeld met dubbele gevoelens ingezet. 
Want covid-19 doet nog steeds de ronde, er woedt een oorlog in 
Europa en op zoveel andere plaatsen in de wereld gaat het 
slecht.  
Energie werd voor veel gezinnen haast onbetaalbaar. 
Klimaatveranderingen vragen om duurzamer te gaan leven.  
Er komt veel op ons af en we zien er niet altijd even klaar in. 
 
Weet dat de Gezinsbond Nationaal hard werkt rond de 
haalbaarheid van regeringsmaatregelen voor onze gezinnen. En 
dat ze onze betrouwbare partner zijn in veel onderhandelingen. 
 
Meer info daarrond vind je op de algemene website van de 
Gezinsbond! 
 
 
Wat er op onze planning staat, dat lees je in dit Bondig Bondje. 
Niet aarzelen en deelnemen is de boodschap. 
We hebben voor elk wat wils uitgewerkt! 
 
 
Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van onze plannen…… 
schrijf dan in op onze nieuwsbrief. 
 
Neem ook eens een kijkje op onze website, en like ons op 
facebook. Zo blijf je altijd bij. 
 
 
 
 

www.gezinsbond-westmalle.be. 
www.facebook.com/gezinsbondwestmalle 



VINTAGE TWEEDEHANDSBEURS KLEDING VOOR 

JONGVOLWASSENEN EN VOLWASSENEN 

Zondag 5 februari 2023  10u tot 13u      

Parochiecentrum Westmalle 

Duurzaam leven is ‘in’. Ook kleding verdient dus een tweede 

leven. Want wat voor jou te groot of te klein geworden is, wat je 

misschien thuis toch niet zo goed staat als toen je het in de 

winkel paste… is 

misschien net wat 

iemand anders zoekt.  

In deze toch wel dure 

tijd een win-winsituatie! 

Daarom organiseren we 

een beurs waarop 

anoniem, via 

kapstokverkoop, 

kleding en accessoires 

wordt verkocht. 

Inmiddels zijn de inschrijvingen afgesloten. Was je te laat? Hou 

dan voortaan altijd goed onze website in de gaten. In Westmalle 

hangen we trouwens altijd affiches op enkele centrale plaatsen. 

Een 30-tal verkopers, jong en wat ouder, zullen op zondag 5 

februari ’s morgens zo’n 40 standplaatsen vullen met hun 

kleding en accessoires. Van maatje XS tot XXL…. Er is voor 

iedereen wel iets te vinden. We voorzien gelegenheid om kledij 

te passen! 

Hierbij willen we ook een stevige oproep doen naar 

jongeren! Kom snuisteren in ons aanbod en ga met een heel 

‘nieuwe’ outfit naar huis! 

ZEG HET VOORT – ZEG HET VOORT – ZEG HET VOORT 
 



WHISKEY TASTING    VRIJDAG 10 FEBRUARI 
20u    GEMEENSCHAPSCENTRUM WESTMALLE – 

ZAAL E 
 

Geen fan van whiskey? Ik 
vroeger ook niet…..tot Raf 
me enkele jaren geleden 
enkele proevertjes inschonk. 
En ja, ik was alleszins 
meteen verkocht! 

Vandaar: een introductie tot 
de Schotse whisky!  Raf De Ruysscher, gepassioneerd 
whiskyliefhebber, neemt ons mee op reis in de fascinerende 
wereld van dit zogenaamde 'water des levens'. 
…Met allerlei weetjes als: hoe drink je whisky, hoe verloopt het 
productieproces, ... 
Je ontdekt de diversiteit van deze prachtige drank door een 
zestal heerlijke Schotse whisky's te proeven! Bijpassende 
hapjes worden voorzien. 
Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal deelnemers is 
beperkt! 
 Kostprijs: €20 (leden)     €25 (niet-leden)  

Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier op onze 
website! Lukt dit niet, contacteer dan iemand van het bestuur. 

 

(Groot)OUDER-KIND YOGA  ZONDAG 5 MAART   
10u-11u  GEMEENSCHAPSCENTRUM WESTMALLE   
ZAAL A   

Yoga is bewegen, ademen, je hoofd leegmaken. Maar yoga is 
ook een prima manier om de band met je (klein)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 (6-9 

jaar). Pure quality time! Maar 
evengoed een originele 
activiteit voor grootouders, 
meter, peter of om het even 
wie die plezier wil maken met 
zijn of haar kleine hartendief.  

Met begeleiders van de 
Kinderyogaliga. –  

Het aantal deelnemers is beperkt tot 8 duo's (dus 16 personen in 
totaal). 

Kostprijs   €7 (leden)    €10 (niet-leden)  

Inschrijven doe je op onze website via het 
inschrijvingsformulier 

TWEEDEHANDSBEURS BABY-en 
KINDERKLEDING, - MATERIAAL en SPEELGOED  

ZONDAG 12 MAART – PAROCHIECENTRUM 
WESTMALLE 

 

 



 
Deze beurs is onze klassieker. Baby- en kinderspullen, van 
kleding, en uitzet tot speelgoed en fietsen….  
 
Je staat hier zelf achter je verkoopstand en kan dus vrij 
onderhandelen met potentiële kopers.  
Het reglement van deze beurs vind je vanaf 30 januari op onze 
website. Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier. 
Leden betalen € 5/tafel Niet-leden betalen €8/tafel. Steeds 1 
plaats voor kledingrekje gratis per inschrijving. 
 
We hebben voor deze editie voor iets grotere plaatsen gezorgd 
voor elke deelnemer. Wacht dus zeker niet te lang! 
 
En wat is een beurs zonder kopers...  
Ben je zwanger en zoek je een mooie uitzet? Of is je kind 
inmiddels aan een andere maat kleding toe? Zoek je leuk 
speelgoed, een gezelschapsspel of een mooi prentenboek?  
Ook grootouders vinden hier zeker hun gading! 
De toegang is gratis. 
 
 

JAARPROGRAMMA 

Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda! En hou onze 

website in de gaten voor info/inschrijven. 

8 april: PAASEIERENTOCHT i.s.m. KWB 

STAND MET DRAAIRAD(altijd prijs)  VRIJDAG v/d BRADERIJ  

FIETSZOEKTOCHT tijdens de vakantiemaanden juli-augustus 

30 september: GARAGEVERKOOP 

15 oktober: TWEEDEHANDSBEURS KLEDING, UITZET EN  

SPEELGOED VOOR BABY EN KIND 

16 NOVEMBER: VOORDRACHT: GRIJS,WIJS EN PUBER 

 



IN DE KIJKER: onze KINDEROPPASDIENST 

Eén van de voordelen voor de 

leden van  De Gezinsbond is de 

Kinderoppasdienst.  

In Westmalle hebben wij een 

goed draaiende dienst. Na de 

digitale overschakeling, jammer 

genoeg tijdens "corona", was 

het in onze dienst een tijdje 

stilletjes.  Maar stilaan hebben 

de gezinnen hun weg terug 

gevonden naar de Babysit dienst.  Momenteel doen ruim 20 

gezinnen een beroep  op een 10-tal oppassers.  Alles verloopt 

nu online.  Voor de ouders super gemakkelijk.  Je kan dag of 

nacht een aanvraag plaatsen en je aanvraag wordt bijna altijd 

onmiddellijk bevestigd. 

De oppassers van de Gezinsbond krijgen een waaier van 

vormingen en opleidingen van "slaaprituelen bij jonge kinderen" 

tot "kinderen met autisme of diabetes". 

De prestatieboekjes van vroeger zijn nu vervangen door 

"credits" die je online loopt.  Zo ben je gerust dat alles vlot 

verloopt en moest toevallig een antieke vaas sneuvelen tijdens 

je avondje uit, dat alles gedekt is door de verzekering!  De 

tarieven zijn nog steeds €5 per uur.                                            

Je kind vertrouw je niet aan eender wie toe. Elk van onze 

oppassers uit jouw buurt heeft een infogesprek gehad met onze 

plaatselijke kinderoppascoördinator.  

Met de Gezinsbond zijn oppas én kind(eren) verzekerd voor 

burgerlijke aansprakelijkheid. De babysitter is ook verzekerd 

voor de verplaatsing. Zo ga je pas écht zonder zorgen de deur 

uit.  



De kinderoppascoördinator is je klankbord. Je weet dus altijd 

waar je achteraf terecht kan met vragen, opmerkingen of 

eventueel klachten.  

Oppas nodig? Ga naar https://www.kinderoppasdienst.be.  Ook 

kandidaat-oppassers kunnen zich hier aanmelden.  

Heb je nog vragen? Stel ze gerust en misschien tot binnenkort! 

Lynda 
KOD Westmalle 
lynda_carr2003@yahoo.co.uk  0497 / 92 72 39    
 
 

  DIGITALE NIEUWSBRIEF 
 
Op de hoogte blijven van alle 
activiteiten, ledenvoordelen, andere 
nieuwtjes, …?  
Schrijf je in op de nieuwsbrief via 
onze website: www.gezinsbond-
westmalle.be.  
Zo ontvang jij voortaan alle lokale 
Gezinsbond-nieuwtjes, heet van de 
naald, rechtstreeks in je mailbox! 
 
 

NIEUWS VAN ONZE AFDELING 

Afscheid van Lina Diels als bestuurslid.  

Meer dan 45 jaar heeft ze deel uitgemaakt van 
onze bestuursploeg. Samen met José startte 
ze destijds met de vertoning van kinderfilms in 
Westmalle. Een activiteit die volle zalen trok, 
met kinderanimatie en filmbespreking achteraf.  
Nadien stond ze heel lang in voor de 
reductiekaarten voor het openbaar vervoer.  



Dit alles vereiste een nauwgezette opvolging en administratie. 
En voor de rest waren er de vele activiteiten waar ze een handje 
toestak waar mogelijk. Gelukkig blijft ze nog trouw lid van onze 
afdeling, zodat we haar niet echt moeten missen. 
Een dikke dankjewel, Lina, voor zoveel jaren van inzet voor onze 
afdeling! 
 
Af en toe veranderen we 
ook binnen ons bestuur 
van ‘taken’. 
Alle leden kennen 
waarschijnlijk José wel. 
Jarenlang zorgde ze voor 
de leden administratie en 
later hield ze ook nog 
nauwgezet onze 
financies in het oog. Een 
niet te onderschatten 
taak binnen een afdeling. 
Onlangs heeft ze beslist 
om deze taken door te 
geven aan Raf De Ruysscher. Op de vergadering van januari 
gebeurde deze overdracht ‘officieel’ met de voorlegging van het 
financieel verslag. José blijft zich als bestuurslid verder inzetten 
bij onze activiteiten. Dankjewel, José! 
En aan Raf hartelijk welkom in onze bestuursploeg. De eerste 
vergadering zette alvast de toon voor een fijne samenwerking. 
 

NIEUWS VAN DE LIDKAART WAARMEE JE 
SPAART                                   

 
Misschien heb je je al 
afgevraagd waarom je nog 
geen ‘bonnenboekje’ kreeg.  
Wel…. Er is er geen. 
Onderzoek heeft uitgewezen 
dat slechts een kleine 7% 
leden gebruik maakte van deze 



bons. Jammer dus van al deze bonnenboeken die ongebruikt bij 
het oud papier belandden. Dan maar geen korting meer voor 
onze leden? 
Jawel, we werken aan een alternatief. Verschillende 
mogelijkheden zullen uitgetest worden. Vermoedelijk zal je 
halfweg 2023 meer nieuws krijgen. In De Bond vind je alvast nu 
de kortingen voor de grote partners. In verschillende 
handelszaken geven sowieso steevast 10 % korting aan leden. 
Check dus eerst even bij Ledenkortingen op de website 
gezinsbond.be vooraleer je een (grote) aankoop plant.  
Alle acties en evenementen met korting vind je daar ook terug.  
 
Intussen bieden enkele handelaars van hier jullie alvast een bon 
aan voor 10% korting op je lidkaart (achteraan). 
Gebruik deze bon, want enkel dan kunnen we handelaars 
overtuigen. Als er geen vraag is, stoppen de meeste handelaars 
met de samenwerking met de Gezinsbond. 
 
Winkelen met  10 % spaarkorting kan in ons dorp bij Lingerie Ria 
en Cafe Lunettes.  Marrel vind je in Sint-Lenaarts. En ook bij 
Lingerie De Prins in Oostmalle kan je terecht met je 10%-bon.  
 
In MALLE kan je voor 5% spaarkorting terecht bij: 
Lingerie Ria, Antwerpsesteenweg 282   WM 
lingerie, nachtkleding en badkleding voor kinderen, dames en heren  

Café Lunettes, Antwerpsesteenweg 300A     WM   
brillen,lenzen,zonnebrillen – grote keuze kinderbrillen. Geen korting op lenzen. 

Standaard Boekhandel, Antwerpsesteenweg  WM 
boeken, tijdschriften, wenskaarten. Geen korting op schoolboeken. 

Lingerie De Prins, Antwerpsesteenweg 17 OM 
lingerie en badmode voor dames, ook specialisatie borstprothesen 

 

Lijnkaarten met 10% spaarkorting kan je kopen bij  
Kathleen Van Clemen, Zeepakker 13, tel 0473/989851  
                 (meer info op www.gezinsbond-westmalle.be) 

 
Cinematickets 
Cinematickets met korting: te verkrijgen bij Kathleen Van 
Clemen, Zeepakker 13 te Westmalle.  



Best eerst bellen op 0473/98.98.51, zo weet je zeker dat er 
iemand thuis is en of er voldoende voorraad is. 
Cinematickets van Kinepolis kunnen ook online besteld worden 
op 
https://www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Vouchers.a
spx 
 
 
 
 
 
 
ONZE BESTUURSLEDEN ZIJN: 
 

Frans Gyssels: Moerbeeklaan 34, 03/311.65.81; voorzitter 

Raf De Ruysscher: Zeepakker 13, ledenadministratie, 
penningmeester 

Kathleen Van Clemen: Zeepakker 13, 0473/98 98 51; 
secretaris, garageverkoop, verkoop lijnkaarten en 
bioscooptickets 

Christine Bosschaerts-Dilen:Wijngaardstraat 48, 03/311 60 10 
; bestuurslid  

Lynda Carr: Moerbeeklaan 34, 03/311 65 81 of 0497/92 72 39;  
kinderoppasdienst 

Suzanne Geerts: Petrus Delenstraat 3, 072/50 38 05;           
ledenkortingen sparen, tweedehandsbeurs, bondig bondje 

Arnoud Jensen: Petrus Delenstraat 3, 0495/93 21 08; website 
en Facebook 

Ine Jensen: Zoerselbaan 29, 0478/65 00 07,   
tweedehandsbeurs 

Sonja Kusters: bestuurslid   

Luc Stoffelen: Leopold III-laan 16, 03/311 59 85 



José Van Clemen-Fransen: Antwerpsesteenweg 275 bus 16,  
03/312 16 37; bestuurslid 

Griet Van der Straeten: Oude Molenstraat 7, 03/345.92.48;  
paaseierentocht, tweedehandsbeurs 

Marth Van Elsacker-Mertens: Rubenslaan 5, 03/309 25 30;              
bestuurslid, garageverkoop 

Robin Verbist: Korte Dennenlaan 5, 03/312.20.51; bestuurslid 

Patricia Verryckt: De Schaggelen 99, 03/309 30 17. 
Tweedehandsbeurs, paaseierentocht 

Ook deel uitmaken van onze ploeg?  
Stuur ons dan een berichtje via mail of Facebook! 
 

 
De papieren versie, die bedeeld wordt aan al onze leden, omvat 
ook nog een bladzijde met 4 kortingbonnen van 10 % op de 
lidkaart. 


