
 

 

DE KLEINE BOND 
 

 
zondag 24 januari 2016   

viert Gezinsbond-Hove zijn 
 

’90ste verjaardag  
en 50 jaar JAanimo’ 
en klinkt op 2016. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
secretariaat: Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35 

03 455 10 99 – hilde.raats@skynet.be 
♦ 

kinderoppasdienst: Astrid Heyse 
kinderoppas.hove@gmail.com 

0475 67 11 52 
♦ 

www.gezinsbondhove.be 
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Heb je je kortingskaart N.M.B.S. reeds aangevraagd? 
 
Doe dit zo vlug mogelijk bij de familie Simons-Bogaerts in de Beukenlaan 
19 te Hove.  
Of je kan ook je aanvraag doorsturen via mail  
kortingskaarten.hove@gmail.com, dan bezorgen we jou de juiste 
documenten.  
■ Wat heb je nodig? 
- Voor nieuwe aanvraag 6 euro administratiekosten (per gezin). 
- Voor kinderen van 18-25 jaar (geboren in 1991-1997): attest van 
kinderbijslagkas. 
- Als u in Hove woont moet u geen bewijs van gezinssamenstelling 
meebrengen, als u buiten Hove woont hebben we er wel één nodig. 
- Voor de  vernieuwing van de 5-jaarkaarten (code 040) enkel voor 
ouders zonder kinderen ten laste, hebben we een kopie van de oude 
kaart met code 040 nodig of als het om een eerste aanvraag gaat of de 
kortingskaart is verloren, dan is een kopie van het trouwboekje (1ste 
pagina en die waar de kinderen op vermeld staan) nodig. 

 
 

Werelddansen! welkom! 
Op 19 februari start de tweede reeks ‘werelddansen’ van dit werkjaar in 
de zaal van het dienstencentrum ' Ten Hove ' , Rene Verbeecklaan 3  in 
Hove.  
De vastgelegde data zijn : 
vrijdag 19 en 26 februari, 4, 11, 18 maart 
►We starten telkens om 20.30 u en de kostprijs is 3 euro per keer . 
►Zoals altijd: kom je met gemakkelijk schoeisel en kledij . 
►Na het dansen, kunnen we  in de zaal  ook iets drinken . 
Kunnen dansen is niet nodig, willen dansen wel! 
info: Jef Corsmit - gsm  04 78770283 

 
 

2de editie van de lentequiz! Doe je mee? 
 
Een super leuke, net niet te moeilijke quiz, vakkundig ineen gestoken en 
gepresenteerd door Wilfried Jennen. 
Wanneer?  Zaterdag 12 maart 2016 om 20.00 uur stipt! 
Waar?  Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat te Mortsel. 
Elke ploeg mag minimum 4 en maximum 6 personen tellen.  
Doe je mee?  
. Met een ploeg? Schrijf dan in bij wilfried.jennen@gezinsbond.be (15 
euro). 
. Wil je de kwisploeg van BestuurGezinsbondHove versterken. Neem dan 
contact op met j_vanbaelen@telenet.be. 

mailto:wilfried.jennen@gezinsbond.be


Bedankt voor het hernieuwen van je lidkaart ! 
 
Regelmatig hoor je bij de Gezinsbond de uitspraak ‘Ik heb geen jonge 
kinderen meer’, en daarna volgt de bewering dat het dan geen zin meer 
heeft om lid te blijven. Is solidariteit met een middenveldorganisatie die 
opkomt voor de belangen van gezinnen niet een voldoende beweegreden 
om lid te worden en te blijven, vraagt Manu Keirse zich af in DE BOND 
van 15 augustus. De Gezinsbond ijvert voor ondersteuning van alle 
gezinnen, niet alleen aandacht voor de hervorming van de kinderbijslag, 
maar evengoed voor kwaliteitsvolle ouderenzorg, voor ondersteuning van 
mantelzorg, …...  
■ Als Hovese Gezinsbond behartigen wij de belangen van alle gezinnen: 
klein, groot, jong, oud van welke samenstelling of welke herkomst ook. 
Onze vertegenwoordigers in cultuurraad, ouderenadviesraad, lokaal 
overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning, sportraad en 
jeugdraad zetten de belangen van de Hovese gezinnen op de agenda.  
Daarnaast heeft de Hovese Gezinsbond iets in petto zowel voor jonge 
gezinnen als voor oudere gezinnen o.a. kinderoppasdienst, Brieven aan 
jonge ouders en jonge grootouders, Botsing, een geboortegeschenk voor 
iedere geboorte, lidkaart waarmee je spaart, raadplegen van een 
energieconsulent, kortingskaart NMBS, speelgoedbeurzen, zwemclub, 
vormingsavonden, Sinterklaasfeest, JAanimo, Grootoudersactiviteiten 
(GOSA), cultuurtjes, wandelingen, werelddansen,…… 
■ Spreek mensen in je omgeving aan om lid te worden en vraag hen zo 

mee onze beweging te versterken. Wij rekenen er op dat je mee om je 
heen kijkt naar gezinnen die baat hebben bij de Gezinsbond. Vertel ze 
gerust over onze afdeling, voordelen en werking, want jij bent als lid van 
de Gezinsbond de best aangewezen ambassadeur om dat te doen. 
 

2016…. 
Ook in 2016 zal het gezin zijn rol als hoeksteen van de samenleving met 
verve vervullen. De geborgenheid van het gezin, in haar ruimste 
betekenis, staat opnieuw hoog op de lijst van geluksvoorwaarden. De 
Hovese Gezinsbond wenst je die geborgenheid. 
■ In het boek ‘geluk, the world of hapiness’ wordt de vraag gesteld: Kan 
iemand op zijn eentje echt helemaal gelukkig zijn? De auteur denkt van 
niet. Het grootste geluk krijgen we van anderen. Twee woorden volstaan 
volgens de auteur: Andere mensen. Andere mensen zijn belangrijk voor 
ons geluk en onze gezondheid. 
■ The Beatles zongen het al ‘all you need is love’. Een goed leven speelt 

zich af onder de vleugels van liefdevolle relaties, met je vrienden, buren, 
collega’s, je familie, met vrouw of man. Zoek het geluk in de 
betrokkenheid bij anderen. Koester de mensen die belangrijk zijn en 
besef dat ook jij voor anderen altijd een ‘ander’ bent. 
Veel geluk in 2016! 
 



zondag 24 januari 2016   
in de Markgraaf  

om 11.00 uur 
 
 

viert  

Gezinsbond-Hove zijn 
’90ste verjaardag 

en 50 jaar JAanimo’ 

en klinkt op 2016. 
 

 
Een drink in een ongedwongen  

en gemoedelijke sfeer. 
 

Met een ludieke presentatie blikken we terug op 90 jaar 
Gezinsbond in Hove en 50 jaar JAanimo. 

We toosten op het verleden, het heden en nog wat moet komen 
en we vergeten 2016 niet! 

 
 

Muziek wordt verzorgd door JAanimo! 
Er is kinderopvang voorzien! 

 
 

We nodigen je meteen uit  
en we hopen dan ook dat je zeker komt.  

Voor ons een duwtje in de rug, voor jou een kans om met andere 

leden een glas te drinken op het verleden, het heden en de 
toekomst van de Hovese Gezinsbond en JAanimo. 

 

welkom! 
 

 



Een voorproevertje….. 
 
Onze vlag 
 
62 jaar geleden, we schrijven 1954. In die tijd had elke vereniging die 
zichzelf respecteerde een eigen vlag. Ook onze afdeling van de 
toenmalige “Bond der Kroostrijke Gezinnen” besliste tot de bestelling van 
een “Zijden vlag, geborduurd, en benodigdheden” voor een totaal bedrag 
van 9.928 BEF. 
 
Al de leden werden uitgenodigd om op zondag 4 juli 1954 de inwijding 
van de vlag mee te vieren, met volgend programma: 
. 7.00 uur: tentoonstelling van het vaandel in de nieuwe kapel in de 
Mattheessensstraat 
. 14.00 uur: aanstelling vaandrig en afhaling van de vlag aan de nieuwe 
kapel. 
. 14.30 uur: plechtig lof, in de parochiekerk, met wijding der vlag. 
 Gelegenheidssermoen door Z.E.H.Pastoor. 
. Na het lof: optocht der deelnemende afdelingen met de fanfare op kop 
langs: Kapelstraat,Vincent Bavaisstraat, Meylstraat, Mortselsesteenweg, 
Van Lindenstraat, Boechoutsesteenweg, Lintsesteenweg,  
L. Dumortierstraat en Geelhandlaan. 
. 17.00 uur: ontvangst ten gemeentehuize 
. Na de ontvangst: openluchtfeestzitting met spreker van het gewest.  
Daarop volgt voor onze kinderen een grote ballonwedstrijd met talrijke 
schone prijzen. 
. 20.00 uur: om de dag te eindigen, gezellig samenzijn in “De Eendracht” 
aangeboden aan al onze leden en aan de weldoeners. 
 
Ieder lid zal het als zijn plicht beschouwen, bij de feestelijkheden 
aanwezig te zijn. Daarom rekenen wij er ook op dat iedereen bij de 
wijding tegenwoordig zal zijn en dat wij, bij de eerste optocht van onze 
vlag, met een voltallige afdeling er zullen achterstappen. 
 
Het toenmalig bestuur bestond uit de heren (!): 
E. Plochaet (voorzitter), A. Hofman (ondervoorzitter), J. Mareels 
(secretaris), A. Blommaert, J. Lemmens, Dr. J. Magnus, L. Somers en L. 
Voorspoels. 
 
Deze unieke, op bestelling geborduurde zijden vlag bestaat nog.  
Zij werd de laatste keer in Hove tentoongesteld bij de dankjewel-viering 
voor Dree Vandijck, Frank Van Bauwel en Dries Claeys, op 5/03/2005. 
 
Op 24 januari zal ze weer tentoongesteld worden! 
 
Arch. Ivaris 



Nog op zoek naar een laat nieuwjaarscadeau? 

 
In onze Bondswinkel is de lijnkaart van 14 euro met 1,40 euro 
korting (10%) op de spaarkaart te koop. Mail eerst naar 
hilde.raats@skynet.be voor je naar de BONDSWINKEL gaat! 
 
Al onze kortingen op een rijtje: 
 
Filmtickets 
UGC 8,50 euro - 2 euro korting 
Metropolis: 10,10 euro - 2 euro korting 
Lijnkaart 
14 euro - 1,40 euro korting 
GSM belwaardekaarten 
Base 15 euro - 0,60 euro korting 
Proximus Pay&Go 15 euro - 0,60 euro korting 
Mobistar Tempo 15 euro - 0,60 euro korting 
NMBS passen 
Go Pass 51 euro - 2,55 euro korting 
Key Card 20 euro - 1 euro korting 
Rail Pass 1e klas (enkel op bestelling!) 117 euro - 5,85 euro korting 
Rail Pass 2e klas (enkel op bestelling!) 76 euro - 3,80 euro korting 

 

 

De lidkaart waarmee je spaart! 
 
Met ‘de lidkaart waarmee je spaart’ krijg je korting bij meer dan 3100 
handelaars in Vlaanderen, ook in je eigen buurt. 
Bovendien krijg je extrakorting met het bonnenboekje 2016! 

 
Gebruik je  
► lidkaart bij : BRANTANO (10%), DAOUST-dienstencheques, 

STANDAARD Boekhandel, COLORA, de verfwinkel in Kontich en 
Wilrijk.  
► bonnenboekje (Boechout, Kontich, Mortsel, Edegem) bij o.a.: 

Optiekzaken nrs 7, 13, 14, 15, 41, 44; Bloemen nr 16, Lingerie nr 
39; Fietsenwinkel nrs 24 en 40, Damesmode en Herenmode nrs 47 
en 48. 
 

 
 

  



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Gezinsbond in Hove 

 

 

Januari 2016 

 
 

Ma 18 Beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

Zo 24 Viering 90 jaar 
Gezinsbond Hove en 50 
jaar JAanimo 

11.00 uur De Markgraaf 

 
 

 
JAanimo : 
zie www.JAanimo.be 
met activiteiten van  
. speelkoffer,  
. jago’s,  
. yékés,  
. creo’s en ’t Vervolg 
 

 
 

Seks ! 
 
Hoog tijd voor een BOTsing over seks! Omdat seks bij het leven hoort. 
Omdat het nog vaak voor rode kaken zorgt. Omdat je pubers er vroeg of 
laat ook aan beginnen. Omdat je dan maar beter voorbereid bent. Omdat 
we 't stiekem wel tof vinden om over hete (haha!) hangijzers te 
schrijven. 
Aanvragen? 
Tieners tussen 12 en 17 in huis, lid van de Gezinsbond en dit nummer 
nog niet ontvangen?  
Laat het ons weten: Abonnementendienst - tel. 02-507.88.88 - 
abonnementen@gezinsbond.be 

 
 
Wie financiële problemen heeft om te kunnen deelnemen aan één van 
onze activiteiten of om lid te worden van de Gezinsbond, kan zich steeds 
wenden tot de voorzitter – 03/455 53 16 of het O.C.M.W. 
(participatiecharter) 
 
 


