DE KLEINE BOND
mei/juni 2016
► zaterdag 21 mei: Antwerpen ondergronds
► zomerzoektocht : ’90 en 50’

► 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

90 jaar Gezinsbond in Hove
1970 – 1975 !
Bij de bestuursvernieuwing in 1969 vinden we namen die nu, na bijna 50
jaar, nog vele herinneringen oproepen: Marcel Scheppers, Jos Massy,
Ivo Roels en dan zeker ook Dree Vandijck, die onbetwistbaar zijn
stempel zal drukken op de Gezinsbond, tijdens zijn voorzitterschap van
1973 tot 2005.
Dree begint eind ’68 als verantwoordelijke voor het tieneratelier en wordt
in ’69 afgevaardigde van de Jonggezinnen-actie.
Op 8 mei 1970 wordt een informatieavond over drugs ingericht in de
Rodenbachschool.
Om het uitbreidende jeugd- en tieneratelier beter te kunnen huisvesten,
worden vanaf september 1970 de kelder en de speelzaal van domein
Cappenberg gehuurd (het latere Ritmica), met gebruik van de tuin en het
park.
In 1971 wordt er, met de afdelingsvlag, deelgenomen aan de inhuldiging
van Frank Swaelen als nieuwe burgemeester.
Het jeugdatelier wint meer en meer aan belang. Vanaf september ’72
wordt het zelfs ontdubbeld: jeugdatelier Spelen met Henri Degrauwe in
kasteel Cappenberg en jeugdatelier Raadskelder met Dree Vandijck in de
raadskelder van het gemeentehuis.
Ook de dienstverlening blijft een vaste waarde: spoorkaarten,
gezinszegels en
kinderoppasdienst, maar ook studiebeurzen,
woningfonds en informatie voor miliciens.
1973 wordt een belangrijk jaar. Er waait een nieuwe wind door de
afdeling.
Dree Vandijck wordt, als 35-jarige leraar, de nieuwe jonge voorzitter.
Simone Daniëls – Wellens wordt nu als verantwoordelijke van de KOD
(en vrouw) volwaardig bestuurslid.
Er komen ook bestuursgezinnen in het bestuur:
Erik en Manuela Van Hove – Albrecht
en Stefan en Anna
Speybrouck - Callewaert. Anna wordt de nieuwe schatbewaarder en
Stefan krijgt de zorgen voor De Kleine Bond, ons afdelingsblad dat ook in
1973 geboren wordt.
Vanaf
nu
worden
ook
uitnodigingen
en
verslagen
van
bestuursvergaderingen door secretaris Jos Wyckmans netjes uitgetikt
en verspreid. In het begin nog op ultra-dun papier (met carbon), later
gestencild.
Het najaar ’73 staat in het teken van pedagogisch verantwoord
speelgoed met een tentoonstelling in het Prinsenhof en twee
discussieavonden.
De bestuursploeg wordt nog uitgebreid met Frank Van Bauwel , Hugo
en Greet Verhaert , Ludo en Cecile Van Rompaey – Vernieuwe en
Frans en Mit Gysen – De Vocht.

Vanaf nu wordt er ook gewerkt met wijkverantwoordelijken voor het
innen van de lidgelden en het verspreiden van de nieuwsbrieven en van
De Kleine Bond die dan 4 keer per jaar verschijnt.
In april ’74 volgen 2 informatieavonden in het Prinsenhof over de
studiekeuzes na het lager onderwijs. Samen met KAV, KWB en het
Groen-komitee organiseren we in mei ’74 een cyclus van 3 avonden over
‘De Ruimte ordenen’.
De vernieuwde bestuursploeg van ’73 neemt dus wel een stormachtige
start !
wordt vervolgd
Archi. Varis

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!

Na 3 jaar is het zo :
We gaan terug zwemmen !!!
Na een 3-jarig intermezzo starten we de zwemclub graag terug op.
Vanaf 23 april heropent het gloednieuwe zwembad “De Nachtegaal”
opnieuw zijn deuren. Dit betekent dat we vanaf september 2016 terug
onze zwemlessen kunnen opstarten.
De organisatie van
onze zwemlessen blijft
dezelfde als 3 jaar
geleden wat betekent
dat we nog steeds de
ultieme gelegenheid
bieden aan gezinnen
om met het hele gezin
tegelijkertijd op ieders
niveau (beter) te leren
zwemmen! Zwembad
“De Nachtegaal” en ons

team geëngageerde monitoren staan
vanaf zaterdag 24 sept weer helemaal klaar om aan een nieuwe
reeks te beginnen!
Praktisch:
 Zwembad “De Nachtegaal” - Duffelsesteenweg 145, Kontich
 10 opeenvolgende zaterdagen

Zat 24 sept 2016
Zat
Zat
Zat
Zat

1 okt 2016
8 okt 2016
15 okt 2016
22 okt 2016

Zat
Zat
Zat
Zat

29
12
19
26

okt 2016
nov 2016
nov 2016
nov 2016

Zat 03 dec 2016

 3 opeenvolgende lessenreeksen van 45 minuten
16u30-17u15
17u20-18u05
18u10-18u55
 Telkens voor alle groepen


Baby-watergewenning: 3 maand tot 2 jaar,
één volwassene gaat met de baby in het water



Peuter-watergewenning: 2,5 jaar tot 4,5 jaar



Kleuter zwemmen:

vanaf 4,5 jaar leer je arm en voet
bewegingen



Kinder zwemmen: leer zwemmen tot 50 meter



Brevet 500m:



Brevet 1500m: techniek van 500 tot 1500 meter (vanaf 8 jaar)



Volwassenen:

techniek van 100 tot 500 meter (tot +- 8 jaar)
techniek vanaf 1500m

 Prijs: (incl. verzekering)

Je bent…

jonger dan 18 :
ouder dan 18 :

40 €
45 €

Je komt met het hele gezin…

150 €

Lid zijn van de Gezinsbond is een voorwaarde om in te
schrijven!
Wil je er zeker bij zijn? Aarzel dan niet om in te schrijven via mail
VANAF 10 MEI 2016, want zoals steeds is het aantal zwemmers per
groep beperkt. Lidnummer Gezinsbond bij inschrijving vermelden.
Neem contact met:
Pieter en Dominik Scheerlinck - Meuleman
Geelhandlaan 13
2540 Hove
Tel 03/454.38.41
dominik.meuleman@belgacom.net

90 jaar
Gezinsbond in Hove

Gouden JAanimo

Zomerzoektocht 2016
“90 en 50 ”
van 20 juni tot en met 19 augustus 2016
► Het parcours is ongeveer 4 km lang.
► Volwassenen en jongeren kunnen deelnemen aan een zoektocht
met foto’s en vragen.
► Voor de kinderen van de lagere school is er weer de traditionele
fotozoektocht.
Er ligt weer een speeltuin langs het parcours!
► Je kan de zoektocht alleen maken of in gezinsverband.
(Groot-)ouders kunnen de kinderzoektocht afzonderlijk kopen.

PRAKTISCH:
► De deelnameprijs bedraagt:
- 3 euro per volwassenen formulier
- 1 euro per kinderformulier.
drankje en een bic van de Gezinsbond inbegrepen.
► Deelnameformulieren zijn vanaf 20 juni te verkrijgen:
- in het Dienstencentrum Ten Hove, René Verbeecklaan 3,
tel. 03/454 08 37,
enkel op werkdagen van 9 u. tot 16.30 u.;
- bij het gezin Hoppenbrouwers-Slaets, Hoverheide 24,
tel. 03/455 63 80;
- bij Gerda Pandelaers, M. Vermeeschlaan 25,
tel. 03/454 42 61

► De uitslag wordt bekendgemaakt op
maandag, 29 augustus, om 14 u.

Jij komt toch ook (weer) mee zoeken?

"Gezinsbond-Hove en Sinterklaas verbinden de
Hovenaars voor ‘Vzw Hart voor Mega Ferre'.
Sinterklaas vertelt je alles zelf op

www.sinterklaasgemeente.be/Ferre.
We roepen alle Hovese verenigingen en inwoners
op om mee te doen. Samen voor het goede doel."

‘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.

Zondag 29 mei 2016
Gezinsuitstap Gent-Leiestreek

Een cultureel verzorgde daguitstap
Programma:
Gent
Astene
St-Martens-Leerne
Deurle
St-Martens-Latem

: historische stadswandeling, boottocht
: korte wandeling langs de Oude Leie
: Kasteel van Ooidonk
: wandeling Molenberg of museum Latemse
School
: 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.

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

De Gezinsbond in Hove

Mei 2016
Di 10
Zo 15
Za 21
Zo 29
Di 31

Inschrijving zwemclub
Dag van het Gezin
Antwerpen ondergronds
Gezinsuitstap GentLeiestreek
Bondsvergadering

‘De Gezinsbond maakt de som’
7.45 uur
20.15 uur

’t Spant - Wilrijk
Sportpark

Juni 2016
15 juni – 15 augustus

Vakantiezoektocht en fotozoektocht voor
volwassenen en kinderen

Te verwachten:
26
28
17
24
24
11
16
27
11
26
27

– 27 augustus: zomerendfeesten
augustus: Schorremorrie
september: instapdag babysitters
september: start zwemclub
– 23 september: cultureel weekend
oktober: vormingsavond over ‘stressbeheersing’
oktober: Energiek Mechelen
oktober: ‘Kortsluiting in mijn hoofd’, Gezinsbond Aartselaar.
november: tweedehandsspeelgoedbeurs
– 27 november: Sinterklaasweekend
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)

