
 

 

DE KLEINE BOND 
 

April/mei 2016  
 

 

 
 

► 1 mei: tweedehandsbeurs buitenspeelgoed 

►1 mei: tweedehands fietsenverkoop 
  

 
►90 jaar Gezinsbond in Hove 

Een hele geschiedenis! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
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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90 jaar Gezinsbond in Hove:   (1960 – 1970) 
 
In 1958 worden 2 monumenten opgenomen in de bestuursploeg: Jos 
Wyckmans en Modest Van Diest.  Jos wordt van 1960 tot eind 1980 
secretaris en tevens verantwoordelijke voor de spoorkaarten, het 
woningfonds, studieleningen, enz. . Modest neemt in 1959 de zegeldienst 
over van de verongelukte Louis Van De Vel. Hij organiseert reeds in 
1959 een zitdag voor het binnenbrengen van de volle zegelboekjes in ‘de 
nieuwe wijkschool in de Mattheessensstraat’. Hij blijft 
zegelverantwoordelijke tot eind 1976 en blijft zelfs actief bestuurslid tot 
eind 2012. Hij is dan ook de voorlopige recordhouder als bestuurslid 
gedurende 55 jaar ! 
Ook in de jaren 60 tot 70 is er jaarlijks een groot kerstfeest , afwisselend 
in De Eendracht of in de kleuterschool aan de Boechoutsesteenweg of in 
het parochiaal centrum St.-Jozef. Vaste ingrediënten zijn: poppenkast, 
film of goochelaar, een grote tombola en massa’s koffiekoeken, wafels, 
caramellen en liters koffie. Soms moet men 150 extra stoelen gaan 
huren in Berchem. 
In 1961 wordt er in herberg ‘De Markgraaf’ een ‘voorlichtingsavond op 
huishoudelijk gebied’ ingericht. Geïnteresseerden moeten zich wel 
voorzien van een tas, een schoteltje, een lepeltje en een likeurglaasje ! 
Dit is misschien wel de allereerste ‘vormingsavond’ in de afdeling. 
In 1962 wordt de naam ‘Bond der kroostrijke gezinnen’ vervangen door 
‘Bond van Grote en van Jonge Gezinnen’. Je moet dan ook niet meer 
‘met zijn zessen zijn’ om lid te worden. 
Jonggehuwden kunnen zelfs 1 jaar gratis lid worden. 
In 1963 wordt gestart met een KOD, een kinderopvangdienst, met 
Thérèse Fortems-Claessens als verantwoordelijke. Deze dienst blijft 
tot op heden een belangrijke service voor de leden. 
In 1963 zijn er in Hove nog 20 zegelhandelaren, waarvan 5 
‘melkhandelaars’. 
Dat het menens is met de jonge gezinnen, blijkt onder meer uit de reeks 
van 3 vormingsavonden die speciaal voor hen in januari 1964 wordt 
ingericht over ‘huwelijksproblemen’. 
In 1966 wordt gestart met een jeugdatelier op woensdagnamiddag voor 
jongens en meisjes tussen 5 en 14 jaar in de kelder van het 
gemeentehuis. De afdeling draagt daarbij een groot deel van de 
vergoeding voor de monitoren. In 1968 maken reeds meer dan 100 
kinderen gebruik van dit atelier zodat nu voor de oudsten (boven de 10 
jaar) een afzonderlijk atelier wordt gestart op zaterdagnamiddag. 
Verantwoordelijke is Henri De Grauwe. 
Vanaf 1968 wordt de KOD verzorgd door Simone Daniëls – Wellens. 
Dit decenium wordt afgesloten met 2 modeshows in het Prinsenhof. 
Hiervoor worden speciale tapijten gehuurd bij Van den Broeck en wordt 
telkens 60 à 70 liter koffie gedronken. 



De afdeling telt dan bijna 500 leden-gezinnen (op een bevolking van 
6500 inwoners). 
Het bestuur, met Mon Plochaet als voorzitter, bestaat in 1969 uit 12 
mannen…..  
 
wordt vervolgd        
 Archi. Varis 

 
 

Zwemmen jullie terug mee met Gezinsbond 

Hove?  

We starten opnieuw met een reeks van 10 

weken vanaf za 24/09/2016!  
Inschrijven kan vanaf 10/05/2016 bij  

Pieter & Dominik Scheerlinck-Meuleman 

Geelhandlaan 13, 2540 Hove 

 

dominik.meuleman@belgacom.net 
 

 
 



‘Antwerpen ondergronds ‘ 
 
Bezoek aan de Antwerpse ruien  
op zaterdag 21 mei 2016 om 14.30 u 
 
 

 
We hebben opnieuw een 
groepsbezoek 
gereserveerd aan de 
Antwerpse Ruien! 
Een professionele gids 
brengt ons tot in de 
donkerste hoeken van 
het ondergrondse 
waterstelsel van de 
Antwerpse binnenstad. 
Na een kort boottochtje 
wandelen we in het 
halfduister verder langs 

overdekte vlieten, vesten en sluizen. De Middeleeuwse gewelven zullen 
zo stap voor stap hun geheimen onthullen. 
Een tocht door de Ruien is niet zomaar een alledaagse stadswandeling. U 
hoeft geen topatleet te zijn, maar toch is enige fysieke conditie vereist. 
Het gaat om een stevige en modderige wandeling van ongeveer 2 uur. 
De wandeling is dus niet geschikt voor personen met een beperkt 
gezichtsvermogen en/of beperkte mobiliteit. Kinderen jonger dan 10 jaar 
zijn ook niet toegelaten. U krijgt ter plaatse laarzen, een volledig 
beschermpak, een rugzakje, e.d. . 
Bij hevige regenval kan het zijn dat de ondergrondse wandeling om 
veiligheidsredenen niet kan doorgaan. 
 
Praktisch: 

- met dit groepsbezoek kunnen slechts 15 personen mee 
- bij voldoende belangstelling proberen we een tweede bezoek te 

reserveren 
- inschrijven en bijkomende informatie bij het gezin 

Hoppenbrouwers-Slaets :  03 455 63 80    of        
paul.hoppenbrouwers@telenet.be 

- deelnameprijs: 20 €/persoon (alles inbegrepen), te storten na 
bevestiging van de inschrijving op rekening  BE02 4056 0242 
9140 van Hoppenbrouwers-Slaets 

- al de ingeschreven deelnemers krijgen vooraf nog uitgebreide 
instructies in verband met vertrekpunt, kledijvoorschriften, enz.  
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Zondag 29 mei 2016 

Gezinsuitstap Gent-Leiestreek 
 

 
 

Een cultureel verzorgde daguitstap 
 
Programma: 

 
Gent   : historische stadswandeling, boottocht 
Astene   : korte wandeling langs de Oude Leie 
St-Martens-Leerne : Kasteel van Ooidonk 
Deurle : wandeling Molenberg of museum Latemse 

School 
St-Martens-Latem : vrije tijd of bezoek St-Martinuskerk+kerkhof 
 
■ Inschrijven kan bij Louis Ryckmans, rylmak@hotmail.com 
■  voor leden bedraagt de prijs 40 euro, niet-leden betalen  

60 euro. 
De kostprijs is inclusief autocarvervoer, verzekering, koffie/thee bij de 
lunch, inkomgelden, 3 gangenmenu met drankje en koffie/thee, 
boottocht, syllabus, reisleiding en gidsen 
 
■ We vertrekken om 7.45 uur aan de Boomsesteenweg (’T Spant) 

te Wilrijk. 
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TWEEDEHANDSBEURS 
BUITENSPEELGOED 

 
Enkele suggesties: step, rolschaatsen, skateboard, badmintonset, 

trampoline, zwembadjes, opblaasbaar speelgoed, voetbalgoal, basketbal,

 fietskar, fietsstoel, fiets, zandbak, Kubbspel, petanque …  

 

 

 

 

ZONDAG 1 MEI 

VERKOOP van 11.00 u. tot 12.30 u. 

INKOM GRATIS 
 

Onderwijsstraat 19, Hove - Inkom gratis 

(Speelplaats Rodenbachschool) 

Wil jij ook speelgoed verkopen?  
 Je bepaalt vooraf de prijs die je voor je fiets of speelgoed wil 

krijgen. De Gezinsbond Hove rekent 10% van de verkoopsprijs 

als onkosten. 

 Breng op zondag 1 mei  je speelgoed of fiets tussen 10 u. en 

10.30 u. naar de speelplaats van de Rodenbachschool in Hove. 

De vrijwilligers van de Gezinsbond Hove staan in voor de 

verkoop.  

 Om 12.30 u. word je terug verwacht. 

 

Inschrijven voor 28/4/16.  Dit kan op het volgende adres: 

tweedehandsbeurs@gezinsbondhove.be  
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TWEEDEHANDS FIETSENVERKOOP  
 
 

 
 
 

 

 

ZONDAG 1 MEI 
VERKOOP van 11.00 u. tot 12u.30 

INKOM GRATIS 
 

Onderwijsstraat 19, Hove - Inkom gratis 

(Speelplaats Rodenbachschool) 

 

Wil jij ook een fiets verkopen? 
 Je bepaalt vooraf de prijs die je voor je fiets of speelgoed wil 

krijgen. De Gezinsbond Hove rekent 10% van de verkoopsprijs 

als onkosten. 

 Breng op zondag 1 mei  je speelgoed of fiets tussen 10 u. en 

10.30 u. naar de speelplaats van de Rodenbachschool in Hove. 

De vrijwilligers van de Gezinsbond Hove staan in voor de 

verkoop.  

 Om 12.30 u. word je terug verwacht. 

 

Inschrijven voor 28/4/16.  Dit kan op het volgende adres: 

tweedehandsbeurs@gezinsbondhove.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: 10,50 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 
 

  



Noteer nu reeds in je agenda ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Beleef en ontdek Mechelen met je gezin! 
 . optredens 
 . musea 
 . straattheater 
 . gidsbeurten doorheen Mechelen 
Wist je trouwens dat Mechelen de kinderstad bij uitstek is? 
Meer info in de volgende Kleine Bond!  
 

  
 
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  

 

mailto:abonnementen@gezinsbond.be


 

 
 
Op zondag 20 maart plantte de Gezinsbond, in samenwerking 
met het gemeentebestuur, een geboorteboom voor alle kinderen 
van Hove geboren in 2015. 
Meer foto’s?  zie www.gezinsbondhove.be. 

 

 
► Mijn gezinsbond! 

Een verhuis melden, een nieuw mailadres, je spaarsaldo raadplegen, 
melden van een geboorte? 
Op ’mijn gezinsbond’ kan je je persoonlijke gegevens wijzigen en 
raadplegen, je verrichtingen zien en nakijken op welke abonnementen je 
ingeschreven bent. 
Indien je al een profiel hebt aangemaakt, kan je met je gebruikersnaam 
of e-mailadres en je wachtwoord inloggen. Als je nog geen 
gebruikersprofiel hebt, kan je er een aanmaken via ‘geen 
gebruikersprofiel?’. Eens dit in orde is, heb je voortaan toegang tot ‘mijn 
gezinsbond’. 
 
 
 ►Gezocht: vrijwilliger met talent 

De vrijwilligers van de Gezinsbond zetten zich met veel plezier in voor 
gezinnen uit hun buurt.  
Zij doen dit elk volgens hun beschikbare tijd, interesses en talenten.  
Ontmoet jij graag mensen of heb jij organisatietalent?  
Ben je een handige klusser of een administratieve duizendpoot?  
Misschien heb je wel een leuk idee voor een activiteit? 
Wat jouw talent ook is: wat jij kan, daar worden gezinnen beter van! 
Interesse? Mail naar info@gezinsbondhove.be 

mailto:info@gezinsbondhove.be


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Gezinsbond in Hove 
 
 

April 2016 

 

Ma 18 beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

 

Mei 2016  

 

Zo 1 
 

Tweedehandsbeurs 
buitenspeelgoed 

11.00 uur   Roddenbachschool 
onderwijsstraat 19  

Tweedehands 
fietsenverkoop 

11.00 uur  Rodenbachschool  
Onderwijsstraat 19  

Ma 9  Beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

Di 10  Inschrijving 
zwemclub  

  

Zo 15  Dag van het Gezin ‘De Gezinsbond maakt de som’ 

Zo 29  Gezinsuitstap Gent- 
Leiestreek 

  7.45 uur  ’t Spant - Wilrijk 

Di 31  Bondsvergadering  20.15 uur  Sportpark  

 
Te verwachten: 
 
15 juni – 15 augustus: vakantiezoektocht voor volwassenen en 
fotozoektocht voor kinderen in het teken van 90 jaar Gezinsbond en 50 
jaar JAanimo. 
26 – 27 augustus: zomerendfeesten 
28 augustus: Schorremorrie  
17 september: instapdag babysitters 
24 september: start zwemclub 
24 – 23 september: cultureel weekend 
11 oktober: vormingsavond over ‘stressbeheersing’ 
16 oktober: Energiek Mechelen 
27 oktober: ‘Kortsluiting in mijn hoofd’, Gezinsbond Aartselaar. 
11 november: tweedehandsspeelgoedbeurs 
26 – 27 november: Sinterklaasweekend 
27 november: Weddingday door Lieve Blancquaert in Wilrijk! 
 
 

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) 

  


