
Gezinsbond Willebroek 
leeft met u mee !! 

 

 
www.gezinsbondwillebroek.be 

Like ons op facebook!! 

 

Massagetherapie gebaseerd op de 
Traditionele Chinese Geneeskunde 
o.a.  -  Moxatherapie 
  -  Cupping 
  -  Tuina 
  -  Voetreflexologie 
  -  Triggerpoint therapie 
  -  .  .  . 
  
 

“ Life is a balance of holding on 
and letting go “ 

 
www.mizana.be 

MOLENBERG
FEESTEN 
27-28 MEI 2017
www.stokerijdemolenberg.be 

Neem een kijkje in de stokerij en ontdek de unieke whisky die hier wordt gedistilleerd. Dit in een gezellige sfeer met 
live muziek, streekproductenmarkt, proeverijen, kinderanimatie, het startschot van de Gouden Carolus Fiets- en 
Wandelzoektocht, de Molenbergwandeling doorheen Het Broek, ... We maken er een feestelijk weekend van!

Programma & meer info: 
www.stokerijdemolenberg.be

Toerisme
Rupelstreek
recreatie tussen
water  en groen
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Go Further 

Garage Aerts Bart bvba 
 

 Officieel Ford 
verdeler - hersteller 

 
KMO-zone 

Puursesteenweg 351 
2880 Bornem 
Tel.  03 889 05 64 
Fax.  03 889 11 70 

 
BTW BE 0421.131.636 

RPR Mechelen 
 

garageaertsbart@skynet.be 
www.garageaertsbart.be uw Ford-dealer voor Klein Brabant en omstreken 
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V&V Cleaning Center BVBA 
Brabantstraat  12 
Industriezone Puurs 404 
2870 Puurs (Belgium) 
Tel:  0032 (0) 3 866 18 03 
Email:  info@car-truckwash.be 
www.car-truckwash.be 

              Alle voertuigen 
 Wassen, Interieur reinigen, 
    Polieren,  Simoniseren, 
         Dieptereiniging, 
Nanohardwax,  Ontstickeren 
   Verwijderen Graffiti ... 

Wassen van Personenwagen, Bestelwagen, Mobilhome, 
Caravan en Vrachtwagens ….  Aparte washallen 
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V&V Cleaning Center BVBA 
Brabantstraat  12 
Industriezone Puurs 404 
2870 Puurs (Belgium) 
Tel:  0032 (0) 3 866 18 03 
Email:  info@car-truckwash.be 
www.car-truckwash.be 

              Alle voertuigen 
 Wassen, Interieur reinigen, 
    Polieren,  Simoniseren, 
         Dieptereiniging, 
Nanohardwax,  Ontstickeren 
   Verwijderen Graffiti ... 

Wassen van Personenwagen, Bestelwagen, Mobilhome, 
Caravan en Vrachtwagens ….  Aparte washallen 

Multi Luc 
ALLE KARWEIWERKEN EN DIENSTEN 

IN VERBAND MET DE LANDBOUW 

Beekstraat 136 

2830 Tisselt 

tel. 0495/60 45 95 

Alle klinkerwerken 

Algemene grondwerken 

Nivelleringswerken 

Uitgraven van bouwputten 

Afbraakwerken 

Tuinaanleg 
0487/68.63.07 
0489/28.21.02 
glenn_goossens1992
@hotmail.com 
www.g-sbvba.be 
Btw be 0556.741.297 

– –
– – –

– –
– –

– –

Directi e: Chris Gevels
Van Landeghemplein 4

www.pleintje.be

Directi e: Anne Sas
Kerkstraat 4

www.tvenneke.be

Directi e: Karine Eyckmans
A. Dezaegerplein 12a
www.bstovertuin.be

Directi e: Inge Picqueur
Louis Mommaertsstraat 10

www.himo.be

Directi e: Sara Borghys
Blaasveldstraat 57

www.klimopti sselt.be

Directi e: Petra Colin
Eduard Anseelestraat

www.atheneumwillebroek.be

Directi e: Eddy Hancké
Eduard Anseelestraat 

www.cvorivierenland.be

Directi e: Christi ne Segers
Kerkstraat 2A

www.academiewillebroek.be

GERECHTS- 

DEURWAARDERS 

Bv - BVBA Discart-Suykens 

KBO 0887.945.027 

Nieuwstraat 8 

2830  WILLEBROEK 

Veemarkt 25 

2800  MECHELEN 

www.gdwdiscart-suykens.be 

Tel: 03/886.95.26 - 03/886.51.77 

Fax: 03/886 58 90 

e-mail: info@gdwdiscart-suykens.be 

WBO BVBA 
Molenweg 105 a 
2830   Willebroek 
Tel. 03 886 78 71 
Fax 03 866 22 24 
Alain.sleebus@wbo.be 
www.wbo.be 

Wij werken voor 
alle leasingmaatschappijen. 

A2Z+       

Boekhouding en fiscaliteit 

A2Z+ gcv 

Tania Vanden Brande 

Dorpsstraat 2, 2830 BLAASVELD 

+32 470 55 22 13 

tania@a2zplus.be 

www.a2zplus.be 



Luc Spiessens, Schepen van Mobiliteit-Willebroek

Beste Fietsliefhebber,

Op zondag 4 juni is het weer zover, dan organiseert 

Hivro vzw in samenwerking met het Gemeentebestuur, 

de Gezinsbond en de Fietsersbond de gezinsfietstocht 

“Willebroek Fietst”.

Wat 17 jaar geleden begon als een kleine organisatie is 

intussen al enkele jaren uitgegroeid tot een volwaardige 

fietshappening, met naast de fietstocht allerlei interessante 

nevenactiviteiten op de verschillende controlepunten. 

Je kan er een gezellig dagje uit van maken en zo onze 

gemeente en de omliggende regio al fietsend leren 

kennen.

De opbrengst van deze fietstocht wordt door Hivro 

integraal geïnvesteerd in hun mobiel verkeerspark en 

daarover wil ik u graag nog iets meer toelichting geven.

Van maart tot oktober gaat er namelijk bijna geen week voorbij of Hivro gaat met zijn 

mobiel verkeerspark gratis langs bij een school in onze gemeente en intussen ook al 

daarbuiten. 

Via een behendigheidsparcours leren zij de jeugd hun fiets goed onder controle 

houden en brengen zij hen de verkeersregels bij. Daarnaast staan zij de scholen ook 

bij in de voorbereiding van het fietsexamen dat in samenwerking met de Politiezone 

Mechelen-Willebroek wordt georganiseerd.

Een volledig belangeloos initiatief met als doel om onze fietsende jeugd te leren hoe ze 

zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Hier kunnen we enkel ons grootste respect 

voor uitspreken dat de bestuursleden van Hivro zich intussen al vele jaren inzetten voor 

dit nobele doel.

Daarom vraag ik u om massaal deel te nemen aan “Willebroek Fietst” zodat Hivro met 

de opbrengst van de fietstocht zijn werking kan blijven verderzetten. Onze kinderen en 

de Willebroekse scholen kunnen er enkel wel bij varen. 

Daarnaast voorziet de gemeente een budget van 1500 euro voor de school die met 

procentueel het grootst aantal kinderen deelneemt. Dit budget mogen zij vrij besteden 

aan verkeersveiligheid in en rond hun school.

We duimen voor goed weer en hopelijk zien we mekaar op zondag 4 juni.

Wij werken samen aan de verkeersveiligheid voor jong en oud, als jij uw steentje ook wil bijdragen  
dan kom je zeker naar de 17e Gezinsfietstocht – deze staat in het kader van ons wel bekende Mobiel verkeerspark

De opbrengst is integraal bestemd voor de uitbouw van een verkeerspark voor Willebroekse scholen. 

Tocht informatie

Onze fietstocht volgen gele pijlen. Hierdoor is het zeer makkelijk onze tocht te rijden. 

Na het in ontvangst nemen van je inschrijvingskaart krijg je van ons je plannetje met 

het te volgen parcours..

Op het kaartje krijg je al een overzicht van het parcours, er zijn verschillende 

vertrekplaatsen beschikbaar:

Centrale vertrekplaats:  

A.Van Landeghemplein - Willebroek

Andere vertrekplaatsen:

Blaasveld - Sint Joris School - Mechelsesteenweg 226

Tisselt - Meubelen Van Den Bergh - Brielen 5

Londerzeel - Fitality - Blauwenhoek 78

Puurs - Hof Van Coolhem - Coolhemstraat 64

Je kan kiezen om de volledige 50km te rijden of een kortere versie van 25km. Voor de 

kleinsten is er de kidstour van 8km (vertrek in willebroek, Blaasveld of Tisselt).

Op de tocht zijn verschillende stopplaatsen te vinden om een drankje te nuttigen. En 

is er randanimatie voorzien zoals een demonstratie van een valkenier, springkastelen, 

en nog veel meer. 

Je kan in het Hof 
Van Coolhem een 
echte valkenier aan 
het werk zien.

info:  
ludo.prinsen@telenet.be

Evenementen kalender

4-06-17 • 17e Hivro Fietstocht “Willebroek Fietst”
9-06-17 • Prijsuitreiking gezinsfietstocht
15-09-17• Grote Hivro Kwis
15-10-17 • Wandeling Trage Wegen Meer info vind je 

natuurlijk op onze 
site www.hivro.be

Luc Spiessens

Prijzen:

5€ per persoon

Kinderen tot 12 jaar 4€

Leden 

Gezinsbond & Hivro 4€



 

 

ZANDSTRALEN, SODASTRALEN, FIJNSTRALEN, 

METALLISEREN,  COATINGS, INDUSTIÊLE LAKWERKEN 

BVBA LUXSOL- BROUWERIJSTRAAT 1 - 2830 WILLEBROEK - 0478 65 32 59 - INFO@LUXSOL.BE - WWW.LUXSOL.BE



	

De gemeente 
Willebroek schenkt 
1500€ aan de 
willebroekse school 
met de meeste fietsers

OPTREDEN:

JAN VAN DE VEN

Gezinsbond Willebroek 
leeft met u mee !! 

 

 
www.gezinsbondwillebroek.be 

Like ons op facebook!! 

 

Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat 
kortingen en voordelen. Kortingen op aankopen, uitstapjes, 
energie en telefonie en op activiteiten in jouw buurt. Bij 
tal van handelaars en spaarpartners in Vlaanderen en 
Brussel krijg je spaarkorting in je online portemonnee. Bij 
je plaatselijke afgevaardigde kan je ook bioscoopcheques, 
gsm-kaarten, NMBS-passen en Lijnkaarten kopen met 
spaarkorting.

De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en 
Brussel. Onze organisatie wil als grootste gezinsbeweging in 
Vlaanderen :

De belangen van de gezinnen behartigen
De solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
IJveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat
Onder de 275 000 leden vind je zowel grote gezinnen als 
kleine gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, 
éénoudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van ALLE gezinnen!
En Jij als vrijwilliger ?Wat heeft de Gezinsbond jou als 
vrijwilliger te bieden? Een zinvol engagement samen met 
andere gezinnen in je omgeving.

Zeg Hé, Kom je mee ! ! !
Jij als vrijwilliger, wat kan jij ?...
Jouw afdeling wordt er beter van!

Vrijwilliger ** voor dienstverlening
** voor onze activiteiten
** met een speci� eke opdracht
** als losse medewerker

Wij werken samen voor onze gezinnen en…
vele kleintjes maken immers één grote,
en samen…zijn we sterk gemotiveerd, dus

Contacteer ons : 
op 0476 51 83 53 (Anita Teck) of 0497 39 30 92 (Paul 
Broos)
gezinsbondwillebroek@gmail.com

De gemeente 
Willebroek 
schenkt een 
octopuspaal 
aan de school 
met de meeste 
deelnemers...

Kom zeker eens langs op onze stand op het 
A.Van Landeghemplein in Willebroek

Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van heel wat kortingen en 

voordelen. Kortingen op aankopen, uitstapjes, energie en telefonie en 

op activiteiten in jouw buurt. Bij tal van handelaars en spaarpartners in 

Vlaanderen en Brussel krijg je spaarkorting in je online portemonnee. 

Bij je plaatselijke afgevaardigde kan je ook bioscoopcheques, gsm-

kaarten, NMBS-passen en Lijnkaarten kopen met spaarkorting.

De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. 

Onze organisatie wil als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen :

• De belangen van de gezinnen behartigen

• De solidariteit tussen de gezinnen bevorderen

• IJveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat

Onder de 275 000 leden vind je zowel grote gezinnen als kleine 

gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, éénoudergezinnen, 

nieuw-samengestelde gezinnen, enz.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van ALLE gezinnen!

En Jij als vrijwilliger ?Wat heeft de Gezinsbond jou als vrijwilliger te 

bieden? Een zinvol engagement samen met andere gezinnen in je 

omgeving.

Zeg Hé Kom je mee ! ! !  

Jij als vrijwilliger, wat kan jij ?... 

Jouw afdeling wordt er beter van!

Vrijwilliger ** voor dienstverlening

** voor onze activiteiten

** met een specifieke opdracht

** als losse medewerker

Wij werken samen voor onze gezinnen en…

vele kleintjes maken immers één grote,

en samen…zijn we sterk gemotiveerd, dus

Contacteer ons : 

info op 0476 51 83 53 (Anita Teck ) of 0497 393092 (Paul Broos) of via 

FACEBOOK-PAGINA  VAN gezinsbond Willebroek

Email: gezinsbondwillebroek@gmail.com



 
A. Van Landeghemstraat 37 
B-2830 Willebroek 
Tel: 03/886.63.46 
Fax: 03/886.06.90 
E-mail: carsau@telenet.be 

www.carsau.be 

Electro Carsau-Persiau 

Beenhouwerstraat 24 - 2830 Heindonk 
03/866.48.22 - 0475/23.70.79 
www.bistro-the-boathouse.be 

Mechelsesteenweg 312—2830 Blaasveld 

fra
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kx 
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gn
Christophe Franckx

Heike 2 - 2850 Boom
+32 478 33 44 79

www.franckx-design.be • info@franckx-design.be
BTWnr: BE0834 389 347

OPTREDEN VAN JAN VAN DE VEN
Van Landeghemplein 



   

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     www.gezinsbond.be 

                                                                               GEZINSBOND BLAASVELD – HEINDONK 
gezinsbond.blaasveld@hotmail.com 

 

 

   

tuinieren 

gezond ontbijt 

kinderkoken 

Wij hebben het voor jou en je gezin !!! 

Gezinsbond Blaasveld-Heindonk organiseert jaarlijks tal van leuke gezinsactiviteiten (voor leden en niet-leden) zoals koken en 
tuinieren met kinderen, gezond ontbijt, gezinsbingo, kleuterturnen, tweedehandsbeurs voor zomer -en winterkledij... 

Maar we zijn veel meer dan dat!  

De Gezinsbond verdedigt eerst en vooral de belangen van alle gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen. 
Ze staan in voor de belangen van grote en kleine gezinnen, grootouders, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, 
nieuw-samengestelde gezinnen, enz. 

Daarnaast kan je als lid van de Gezinsbond genieten van heel wat kortingen en voordelen. Kortingen op aankopen bij handelaars in 
Willebroek en omgeving, op energie, op telefonie en op voorstellingen. Het aanbod is even groot als verrassend.  

Je kan ook een beroep doen op de kinderoppasdienst van Blaasveld-Heindonk. We reiken ook kortingskaarten openbaar vervoer 
uit aan gezinnen met drie of meer kinderen.  

Meer info vind je op  

http://www.facebook.com/gezinsbond.blaasveld.heindonk 

 
NOG TE VERWACHTEN ACTIVITEITEN 2017 
 

- zondag 26 maart 2017  10u30 – 12u30 – tweedehandsbeurs – PC te Blaasveld 
- maandag 17 april 2017  08u30 – 11u00 – gezond ontbijt – PC te Blaasveld 
- 16 sept. – 2 dec.  2017  telkens op zaterdag voormiddag - kleuterturnen 
- zondag  22 oktober 2017 10u30 – 12u30 – tweedehandsbeurs  - PC te Blaasveld 



FEEST IN BLAASVELD • IEDEREEN WELKOM!FEEST IN BLAASVELD • IEDEREEN WELKOM!
Na twee succesvolle edities organiseert Stokerij De Molenberg ook dit jaar de 

Molenbergfeesten. Neem een kijkje in de stokerij en ontdek de unieke whisky die hier 
wordt gedistilleerd. Dit in een gezellige sfeer met live muziek, streekproductenmarkt, 

proeverijen, kinderanimatie, het startschot van de Gouden Carolus Fiets- en 
Wandelzoektocht, de Molenbergwandeling doorheen Het Broek en veel meer. 

We maken er een feestelijk weekend van!
Programma & meer info: 

www.stokerijdemolenberg.be
Toerisme

Rupelstreek
recreatie tussen
water  en groen

MOLENBERG
FEESTEN 
27-28 MEI 2017

Turnhout gezien?
Turnhout gevonden!

 Ontdek de mooiste plekjes 
in regio Mechelen!

ZOMERZOEKTOCHTEN 2017 
WANDEL, FIETS en KINDERZOEKTOCHT & GEOCACHING  

 MECHELEN     TURNHOUT
Van 27 mei t.e.m. 1 oktober 

www.hetanker.be/nieuws

 
Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49 

of Toerisme & UiT, Hallestraat 2-4-6, Mechelen
Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3, Boom

Van 1 juli t.e.m. 30 september 

 www.gezinssportvlaanderen.be

Toerisme & UiT, Grote Markt 44 (ma. tot za. vanaf 09u30)

Nationaal Museum van de Speelkaart, 
Druivenstraat 18, Turnhout (zo. vanaf 11u)

VERKOOPPUNTEN

Toerisme
Rupelstreek
recreatie tussen
water  en groen

 

 

SECURI TA S ANCORA CON SIGNATU
R


