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De nieuwjaarsreceptie stond dit jaar in het teken van 

’90 jaar Gezinsbond in Hove en 50 jaar JAanimo’. 

 
In aanwezigheid van een 70-tal leden getuigden Dree Vandijck, Roland 
Claeys, Mitteke De Vocht, Paul Hoppenbrouwers en Petra De Smet over 
hun tijd in de Hovese Gezinsbond. Stefan Beeldens modereerde dit panel 
en leidde de gesprekken in goede banen. 
 
De tentoongestelde vlag, filmpjes over de inhuldiging ervan en ‘het feest 
voor moeders van kroostrijke gezinnen’ in het jaar 1954, brachten de 
aanwezigen bij het binnenkomen in de Helene Van Dijckzaal in de 
Markgraaf in de juiste retrostemming. Lise en Dora Van Hinderdael en 
Zachary Poortmans, monitoren van JAanimo, omlijstten deze viering met 
zang en gitaar. 
 
Na de nieuwjaarswensen van de voorzitter, belichtte Dree eerst het 
ontstaan van de Gezinsbond in Vlaanderen en in de loop van het gesprek 
de bestuursorganisatie die hij op muziek zette in de Hovese Gezinsbond 
toen hij die leidde. 
Roland wijdde uit over de beleggingsclub, de kaas en wijn-avonden, de 
breimachine die kon gehuurd worden, de spoorkaarten en ‘koken voor 
vaders’.  
Jefi, de filmclub van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen in de 80-
erjaren van de vorige eeuw, het prille begin van de Sinterklaasfeesten en 
de kinderoppasdienst werden in de schijnwerper gezet door Mit.  
Petra sprak met vuur over de 2dehandsbeurzen voor binnen- en 
buitenspeelgoed.  
Paul, onze archivaris en geheugensteun voor het panel, verwonderde 
zich over het feit dat bij de inhuldiging van de vlag een kleinigheid werd 
gevraagd aan de leden - ieder naar zijn vermogen - en dat zo ieder lid 
met recht en trots mocht spreken over zijn vlag. 
Een quiz met foto’s en teksten, gegrift in het collectief geheugen van de 
Hovese Gezinsbond, bracht extra sfeer in de zaal en rondde het 
panelgesprek af. 
 
Na het panel werd door Jeroen Van Hinderdael, hoofdverantwoordelijke 
JAanimo, samen met Dree, stichter van ‘JAspelen’ waarvan later de 
naam werd veranderd in JAanimo door Stefan, de start en de huidige 
werking van de jeugdateliers onder de loep genomen. 
 
Een overheerlijke receptie, met de nodige droogjes en natjes, sloot de 
zondagvoormiddag af.(jvb) 
 
 

 



Volgende tekst werd gebracht door de voorzitter. 
 
Welkom beste leden, 
Welkom beste vrienden van de Hovese Gezinsbond, 
 
 
Naar goede gewoonte wil ik ieder van jullie vandaag een jaar toewensen 
met veel voldoening. Niet alleen in de Gezinsbond, maar ook in je werk, 
in je gezin. Ik wens dat je dit jaar je capaciteiten ten volle mag 
gebruiken en dat je dit jaar vriendschap en vriendelijkheid mag 
ondervinden, hartelijk mag lachen en glimlachen. Ik wens dat alle dagen 
van 2016 speciaal mogen zijn, met veel geluk, een goede gezondheid en 
veel liefde. Geniet van de kleine dingen, op een dag zal je je misschien 
realiseren dat dat de grote dingen waren. 
 
Aan de bestuursleden wil ik speciaal zeggen: de Gezinsbond kan niet 
zonder jullie en ik hoop dat de goede voornemens die je dit jaar maakte 
ook betrekking hebben op het werk dat je ter harte neemt voor de 
Hovese gezinnen. 
 
Vandaag vieren we 90 jaar Gezinsbond in Hove en 50 jaar jeugdatelier 
Animo. 
Maar voor we beginnen aan deze viering wil ik toch zeggen dat we dit 
jaar – zoals vorig jaar beloofd - , een digitale nieuwsbrief in de box van 
onze leden gedeponeerd hebben. Een digitale ‘nieuwsbrief’ moet het 
alternatief worden van een maandelijkse papieren ‘Kleine Bond. Het 
bestuur verzamelde 540 adressen van onze 610 leden en een voor een 
werden ze ingebracht in de database door Mieke V.C., die onze 
ledendienst verzorgt. Het up-to-date houden van ons bestand zal 
voortdurende aandacht vragen. Onze leden zullen moeten wennen aan 
een digibrief.  
 
Eind dit jaar start onze bestuursvernieuwing. Om nieuwe mensen bij de 
werking te betrekken, zal de Gezinsbond op zoek gaan naar gezinnen die 
iets willen organiseren. Wij willen hen het kader en ondersteuning geven 
om hun initiatieven te verwezenlijken. 
Wij willen ook op zoek gaan naar verscheidene gezinnen die willen 
helpen bij activiteiten. Zo wordt het hun gevraagde engagement klein, 
overzichtelijk en haalbaar.  
Maar ook in het bestuur zullen we iedereen bevragen over de taken die 
hij/zij ter harte wil nemen in de Hovese Gezinsbond. Maar dat zijn 
zorgen voor morgen, 
 
Wij vieren vandaag 90 jaar Gezinsbond in Hove en 50 jaar Jeugdatelier 
Animo. 



Van in mijn jeugd, ken ik de ‘Bond’. Wij waren thuis met elf plus ons 
vader en moeder. Iedere week viel DE BOND in de brievenbus en ieder 
jaar werden de spoorkaarten vernieuwd. Ook het studiefonds van de 
BOND, was een welgekomen duwtje in de rug bij ons thuis. DE BOND is 
voor mij nooit ver weg geweest. 
 
Dat de Gezinsbond in Hove 90 jaar is geworden, is dankzij de vele 
gezinnen die al die jaren de missie van de Gezinsbond concretiseerden. 
En ook vandaag vinden we gezinnen die hun schouders onder de werking 
van de Gezinsbond zetten. Iedereen daarvoor bedankt. 
 
Vorige maand vond ik op een rommelmarkt DE BOND van 4 maart 1977 
met daarin een artikel waarvan de kop luidt: ‘In de jeugdateliers zijn er 
handen tekort’. Voor info kon je terecht bij het centrum voor recreatief 
werk, de speeldienst van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen. Wie 
in Antwerpen dadelijk aan de slag wilde, moest contact nemen met Guy 
Focketijn in Kapellen. En welke naam stond onder het artikel?  
Inderdaad ... Dree Vandijck, stichter van onze ateliers in Hove. 
 
We gaan vandaag ons niet verliezen in data en namen, niet alles en 
iedereen zal aan bod komen. We gaan mensen laten getuigen over hun 
toenmalige ervaringen in de Gezinsbond! Maar wij beloven dat in de 
eerst volgende Kleine Bondjes de geschiedenis van de Gezinsbond in 
Hove zal te lezen zijn, uitgeschreven door onze Archivaris Paul 
Hoppenbrouwers. 
 

Jaak Van Baelen 

24 januari 2016 

 

In de vorige Kleine Bond werd ‘onze vlag’ in de kijker gezet. 
In de onderstaande tekst lees je de tweede aflevering van de Hovese 
Bondse Geschiedenis! 

90 jaar Gezinsbond in Hove: de beginperiode (1926 – 
1950) 

De ‘Belgischen Bond der Talrijke Gezinnen’ werd gesticht op 8 mei 1921.  
Tijdens de daarop volgende jaren werden er in vele dorpen en steden 
plaatselijke afdelingen opgericht. In een jaarboek uit 1925 worden al 
enkele afdelingen uit het Antwerpse vermeld, maar van Hove is er nog 
geen sprake. Een document met de echte stichtingsdatum van onze 
afdeling is spijtig genoeg nog niet gevonden. 



Hove vinden we wel een eerste maal vermeld in een handboek uit 1928 
van de intussen van naam veranderde ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’. 
Daar vinden we ook de naam van onze eerste secretaris: Jos Mertens 
uit de Vaartweg 62. De Vaartweg was het eerste stuk van de weg naar 
Lint. Verderop tot in Lint heette die weg Peerdekerkhofstraat. Tegenover 
de modelhoeve was er toen immers een kerkhof voor paarden. Deze 2 
straatnamen werden echter in 1927 door de gemeenteraad vervangen 
door Lintsesteenweg. De gegevens over Hove in het handboek uit 1928 
moeten dus dateren van voor 1927 en van na de uitgave van het 
jaarboek van 1925. Daarom dat de stichting van onze afdeling 
gesitueerd wordt in 1926. 
 
Onze eerste secretaris, Jos Mertens was briefdrager van beroep en was 
de vader van o.a. Armand en Marcel Mertens die later ook postbode 
waren in onze gemeente. 
Als secretaris zorgde Jos jaarlijks voor de lidkaarten en voor de 
spoorkaarten. Verder fungeerde de gezinsbond als een soort vakbond 
van de grote gezinnen. Naast de vermindering van de tarieven op het 
openbaar vervoer bekwam de gezinsbond in die jaren een 
belastingvermindering in functie van de gezinslast,  een familietoeslag bij 
het loon (het latere kindergeld), en een vrijstelling van militaire dienst 
wegens broederdiensten. Hier hebben ook enkele nationale betogingen 
toe bijgedragen. 
 
Jos Mertens verhuisde begin 1931 naar Mortsel en werd als secretaris 
opgevolg door de heer Cools uit de Coveliersstraat. 
Van hem weten we alleen dat hij gestorven is in 1939. 
Hij werd opgevolgd door Louis Somers, die woonde in de 
Dumortierstraat 67 (het huisje van Samson). Louis had 10 kinderen: 7 
meisjes en 3 jongens. Hij was zeer sociaal geëngageerd en heeft mee de 
grote gezinnen uit Hove door de oorlogsjaren geloodst. Hiertoe werden 
dekens van het Engelse leger verdeeld (waar de mensen dan jassen van 
maakten), verse haringen (tijdens het uitzonderlijke haringjaar 1942) en 
soms ook rode dozen met chocolade van Côte d’Or ! 
Er waren toen geen zitdagen of spreekuren, maar de deur bij Somers 
stond altijd open. 
Elk jaar tegen Nieuwjaar moesten al de lidkaarten en de spoorkaarten 
met de hand geschreven worden. De kinderen van Louis gingen dan deze 
kaarten aan huis bezorgen en het geld ontvangen. 
Louis Somers bleef secretaris en duivel-doet-al tot in 1950. 
 
wordt vervolgd. 
 
Archi. Varis 
 

 



 
 

Tijdig online reserveren! 
Op www.krokuskriebels.be vind je alle informatie over de deelnemende 
musea. Surf zeker ook naar deze site om je tijdig in te schrijven voor 
workshops, ateliers of rondleidingen. Soms hebben musea 
knutselmateriaal waarmee op eender welk moment aan de slag kunt, 
maar dat is zeker niet overal. Elk museum vermeldt ook voor welke 
leeftijden ze een specifiek aanbod hebben. Bovendien zijn deze 
laagdrempelige activiteiten ook aantrekkelijk wat de prijs betreft. Leden 
van de Gezinsbond krijgen extra korting. 
 

 
 

Seks 
 
Ouders van tieners krijgen treffende tips in 
het artikel: 'Tieners & Seks: de film'. Hoe 
pak je het Grote Gênante Gesprek aan? 
Wat moet én kan je nog vertellen aan 
tieners? Hoe reageer je als je je zoon of 
dochter betrapt? Wat spoken ze uit in 
cyberspace? En nog véél meer. De 
specialisten ter zake: Bart Degryse 
(Sensoa), Sibille Declercq (Awel) en Evelien 
Luts (Jong & Van Zin).  
 
 
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 
 
 
 

http://www.krokuskriebels.be/
mailto:abonnementen@gezinsbond.be


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. 
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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. 
 

 
 

  
 
 

 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geboorteboomfeest 2016 
 

Op zondag 20 maart  

planten we weer een geboorteboom! 
 

 
 
Alle gezinnen van Hove 
en in het bijzonder ‘gezinnen met een geboorte in 2015’  
worden uitgenodigd op het geboorteboomfeest 2016 van Gezinsbond 
Hove in samenwerking met het gemeentebestuur. 
 
Op zondag 20 maart komen we samen in de ‘Paddenstoel’ van 
kleuterschool Regina Pacis, (ingang Oudstrijdersstraat) om 10.45 uur. 
Rond 11.00 uur planten we de geboorteboom in Park Frijthout in 
aanwezigheid van de Burgemeester. 
 
Daarna toosten we op de kindjes en de ouders met een natje en een 
droogje. 
. ouders met een geboorte in 2015 schrijven in via  
j_vanbaelen@telenet.be of 03-455 53 16. 
. JAanimo animeert de kinderen met sminkstand en springkasteel.  
. Einde rond 13.00 uur. 
 

 

Een feest voor alle gezinnen! 

Iedereen welkom! 

 2015Geboorteboomfeest

mailto:j_vanbaelen@telenet.be


 
De Gezinsbond in Hove 

 

 

februari 2016 

 

Ma 15 Beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

Vr 19 werelddansen 20.30 uur Dienstencentrum 

Vr 26 werelddansen 20.30 uur Dienstencentrum 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook zin om mee in het Hovese Gezinsbondbestuur te stappen? 
Info j_vanbaelen@telenet.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) 

 


