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Geboorteboomfeest  
 

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 1, (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  
info@gezinsbondhove.be of 03-455 53 16. Vermeld je naam en 
aantal volwassenen en kinderen en vergeet de naam van je 
kindje niet. 
. JAanimo animeert de kinderen met sminkstand en springkasteel.  
. Einde rond 13.00 uur. 
 

 

Een feest voor alle gezinnen! 

Iedereen welkom! 

 2015Geboorteboomfeest
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90 jaar Gezinsbond in Hove:   (1950 – 1960) 
 
Vanaf 1950 kunnen we spreken van een echte bestuursploeg in Hove. 
Edmond Plochaet uit de Mortselsesteenweg wordt voorzitter en zal 
deze taak blijven waarnemen tot in 1973. Jan Mareels volgt Louis 
Somers op als secretaris en als verantwoordelijke voor de spoorkaarten. 
De gezinszegels, die in 1948 nationaal worden gelanceerd, worden in 
Hove reeds vanaf 1950 verzorgd door ondervoorzitter Anton Hofman. 
Verder bestaat de bestuursploeg uit August Blommaert, Jos Lemmens 
(de smid), Dr. J. Magnus, Louis Somers en Leopold Voorspoels. 
De ‘kortingzegels voor kroostrijke gezinnen’ zijn vanaf de start een 
succes. In 1953 telt Hove niet minder dan 32 zegelhandelaars, waarvan 
6 bakkers en 6 kruideniers. Onze afdeling telt dan 232 leden (dus grote 
gezinnen) op een totale bevolking van ongeveer 4000 inwoners. 
Op zondag 13 september 1953 is het feest. Onze afdeling viert haar 
moeders van 10 en meer kinderen! ’s Morgens een mis met priesters uit 
de eigen gezinnen, dan een optocht en ontvangst op het gemeentehuis 
met uitreiking van een oorkonde en daarna een bonte namiddag in De 
Eendracht met reidansen, liederen, moppen, sandwiches, koeken, koffie 
en een reuze tombola. 
In 1954 wordt het secretariaatswerk opgesplitst. Frans Aertbeliën 
wordt secretaris en Jos Lemmens wordt onze eerste penningmeester. 
Hij zal deze taak 20 jaar lang vervullen. 
1954 staat helemaal in het teken van de aankoop van een vlag. In zaal 
De Eendracht wordt een grote cabaretavond georganiseerd met ‘De 
Netegalm’ ten voordele van het vlaggefonds. Alle leden en ook naburige 
afdelingen worden aangespoord om dit fonds te steunen. Het hoogtepunt 
is natuurlijk op 4 juli 1954 de vlaggewijding met optocht, openluchtfeest 
aan het gemeentehuis en avondfeest in De Eendracht. (lees hierover 
meer in De Kleine Bond van januari 2016) Bij die gelegenheid vindt ook 
onze eerste ballonwedstrijd plaats, waarvoor zelfs 600 ballonkaartjes 
werden gedrukt! 
In de jaren ’50 en ’60 is er jaarlijks een kerstfeest voor kinderen en 
ouders. Soms een toneeltje, soms een poppenkast, een goochelaar of 
een film, maar steeds met achteraf een smulpartij. Berucht zijn de 
wafels die Mr. Grosman ter plaatse komt bakken (er zijn facturen voor 1 
feest voor 70 kg bloem, 3 kg bloemsuiker en 42 liter melk). In 1959 
worden er niet minder dan  1500 koffiekoeken geleverd door 3 Hovese 
bakkers. Deelnameprijs: 8 Fr voor 3 koffiekoeken + koffie. 
Om het deficit van deze kerstfeesten te dekken, worden ook jaarlijks 
(meestal in november) grote ontspanningsavonden ingericht: familiebals 
in De Eendracht met orkesten zoals ‘The Johnny Boys’ , ‘Lucy Stars’ of 
‘Cuba Boy’. In 1955 worden voor dit bal 1100 strooibriefjes gedrukt 
(onze eerste flyers?). Wordt vervolgd. 

Archi. Varis 
 



 
 
Arnoud Raskin op 17 maart in zaal Da Capo ! 
  
Het oudercomite van de Rodenbachschool heeft, in samenwerking met 
de gemeente Hove en de Gezinsbond Hove, een bijzondere spreker 
uitgenodigd op 17 maart in zaal Da Capo: Arnoud Raskin zal ons een 
verhaal brengen rond zijn concept van een mobiele school voor 
straatkinderen. De spreker sluit daarmee perfect aan bij het centrale 
project van de Rodenbachschool voor de ondersteuning van een tweetal 
scholen in Senegal die zich focussen op die kwetsbare groep. 
  
Arnoud Raskin kennen jullie misschien recent van het programma “Los 
Easy Riders” op VT4, maar hij is vooral de bezieler van een initiatief om 
straatkinderen overal ter wereld betere levenskansen te geven via 
mobiel onderwijs. En zijn mobiele school, een trekkar op wielen met 
uitschuifbare schoolborden, werd een succes want vandaag rijden er 38 
schooltjes rond in 20 landen. Maar zijn verhaal gaat verder: het gaat ook 
over persoonlijk leiderschap. Over leren vissen in plaats van vis uitdelen. 
Het belooft dus een zeer inspirerende avond te worden.  
De opbrengst van de avond gaat zowel naar het project van Arnoud zelf, 
als naar het Senegal-project van de Rodenbachschool.  
Inschrijven voor die avond kunnen jullie via de website van de 
Rodenbachschool. In voorverkoop kost een kaartje 5 €. Ter plaatse aan 
de kassa 7 €.  
Round up:  Arnoud Raskin - Zaal Da Capo - 17 maart 2016 - 20:00 
uur 
 



Kom erbij! 
 
Elk jaar zorgt het bestuur van Gezinsbond Hove voor tal van activiteiten 
en diensten voor gezinnen. Nu zouden we graag onze enthousiaste ploeg 
uitbreiden met nieuw jong bloed. Ben je ouder van jonge kinderen, man, 
vrouw, alleenstaand …, van gelijk welke achtergrond of 
strekking…welkom. 
Wie zich aangesproken voelt, kan een berichtje sturen naar 
j_vanbaelen@telenet.be. 
 
Waarom meewerken in deze boeiende organisatie?  
Je komt terecht in een groep geëngageerde mensen die openstaat voor 
nieuwe ideeën, je mag meewerken aan het organiseren van leuke 
gezinsactiviteiten en bovenal mee zoeken naar nieuwe activiteiten, ook  
het ondersteunen van bestaande activiteiten en diensten is een 
mogelijkheid. Er zijn een 8 tal bestuursvergaderingen per jaar.  
 
Mogen we je binnenkort verwelkomen?  

 
 

Werelddansen! welkom! 
 
Op 19 februari startte de tweede reeks ‘werelddansen’ van dit werkjaar 
in de zaal van het dienstencentrum ' Ten Hove ' , Rene Verbeecklaan 3  
in Hove.  
Je bent zeker nog welkom op: 
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.  
Heb je een ploeg? Schrijf dan in bij wilfried.jennen@gezinsbond.be (15 
euro). 
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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. 
 

 
En bij beenhouwerij Hoeve Liekens in Mortsel is de gezinsbondkaart 
heel interessant, heb je vaak een mooi bedrag bij elkaar. Wou dat 
gewoon even delen met jullie 
Catherine 
 

  



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Gezinsbond in Hove 
 

maart  2016 

 

Vr 7  werelddansen 20.30 uur  dienstencentrum 

Vr 11 werelddansen 20.30 uur dienstencentrum 

Za 12  Gewestelijke quiz 20.00 uur  ’t Parkske Edegem 

Do 17 Arnaud Raskin  
‘Een school voor 
straatkinderen’ 

20.00 uur Zaal Da Capo 

Vr 18 werelddansen 20.30 uur dienstencentrum 

Zo 20 Geboorteboomfeest 10.45 uur Kleuterschool RP1 
ingang oudstrijdersstraat  

Ma 21 Beleggingsclub 20.00 uur  Markgraaf 

 

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

 
 Een bijzonder boeiend blad  
 
Je kinderen worden pubers? Turbulente tijden voor je 
gezin! Hobbelende hormonen en nukkige pukkels, 
wisselende humeuren en slaande deuren… Geen 
wonder dat je als pa of ma wel eens met de handen in 
het haar zit. Gelukkig brengt de Gezinsbond BOTsing 
uit, een bijzonder boeiend blad voor ouders met 
tieners van twaalf tot zeventien jaar. Vier keer per 
jaar zetten we onze tanden in een stevig thema.  

BOTsing belandt gratis in de bus bij leden van de Gezinsbond met 
kinderen van twaalf tot en met zestien jaar.  
Zin in BOTsing? Vraag het aan bij onze 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) 

 
 


