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► Gezinsbond gaat voor ‘VZW with love by Ferre’ 

op de zomerendfeesten! 
► 28 augustus: Schorremorie 

►24 september: start zwemclub 

 

►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:   (1975 – 1980) 
 
Met de in 1973 vernieuwde bestuursploeg, onder de bezielende leiding 
van Dree Vandijck, worden een hele reeks nieuwe activiteiten gestart, 
waarvan vele tot op heden nog bestaan. 
In oktober 1975 wordt zo gestart met JEFI (een jeugdfilmclub) door o.a. 
de gezinnen Gysen – De Vocht en Van Reeth-Stevens . Tot in 1995 
worden er 4 keer per jaar films vertoont in de Rodenbachschool telkens 
voor ongeveer 250 kinderen. 
In 1975 neemt Cecile Van Rompaye-Vernieuwe het Jeugdatelier in 
handen, later (in ’76) bijgestaan door Jaak Van Baelen die ook het 
Tieneratelier gaat leiden.  
De Kleine Bond wordt door Paul en Monique Hoppenbrouwers-Slaets 
vanaf 1976 uitgebouwd tot een maandblad met een tweejaarlijks Vade 
Mecum en om de 6 jaar een Memorandum over de gemeentelijke 
gezinspolitiek. 
In november 1976 gaan we voor het eerst op toneeluitstap met Miel De 
Maeyer naar Boom. 
Jarenlang zal Miel zo tot 4 keer per jaar een uitstap organiseren, soms 
zelfs met een bus! 
Ook in 1976 starten we met 2 tot 3 gezinswandelingen per jaar, telkens 
met 100 tot 160 deelnemers en meestal onder leiding van Michel 
Daniëls. 
Op 4 december 1976 heeft ons 1ste Jaarfeest plaats in Urania voor 150 
aanwezigen: een kaas- en wijnavond, met koffie en speculoos. Voor de 
volgende edities wordt de Rodenbachschool gekozen, dan de 
Paddenstoel, om vanaf ’81 (met 320 personen) in het Prinsenhof te 
belanden. 
Vanaf begin 1977 wordt de organisatie van de vormende activiteiten 
toevertrouwd aan Monique Slaets. Dit leidt tot vele avonden, voor- en 
namiddagen en reeksen over o.a. ‘Luisteren naar kinderen’, ‘Verboden 
toegang’, ‘Oefenschool voor ouders’ , ‘Zakgeld’, enz. . 
Op 3 en 4 september 1977 nemen we deel aan de allereerste Hovese 
Braderij. Op onze stand staat er een grote grabbelton en ….. er zijn 
ballonnen (ons latere handelsmerk). 
1977 tot 1981 zijn ook de jaren van een jaarlijkse gezinsfietstocht met 
soms 180 deelnemers. 
In oktober 1979 wordt een eerste literair aperitief georganiseerd in de 
Markgraaf met Gie Laenen. In 1980 gaat dit door met Tine Ruysschaert 
in het gemeentehuis voor 160 volwassenen en 63 kinderen in een atelier 
in de raadskelder. De volgende jaren, ononderbroken tot op heden, 
wordt dit ons jaarlijks nieuwjaarsaperitief. 
Dit alles wordt gerealiseerd door een bestuur van 18 gezinnen (in ’78) 
voor ongeveer 700 leden (in ’80). Het lidgeld wordt in 1977 nationaal 
verhoogd tot 400 BEF. 
Frank Van Bauwel wordt penningmeester in 1975. 



Mit Gysen-De Vocht neemt de KOD over in ’79. 
Kamiel Breugelmans verzorgt de zegeldienst vanaf ’78. 
Jos Wyckmans blijft onze stipte secretaris en spoorkaart-
verantwoordelijke tot eind ’80. 
 
wordt vervolgd        
 Archi. Varis 
 

 

Instapdag nieuwe babysitters 

zaterdag 17 september 2016 
 

Het Gewest Antwerpen organiseert een tweede 
instapdag voor babysitters op zaterdag 17 
september in ’t Buurthuis te Brasschaat! 
 
Wie wordt er verwacht? 
Babysitters die graag met kinderen omgaan en 
beseffen dat babysitten meer is dan een avondje 
TV kijken. Gezinnen en babysitters moeten een 
positieve ervaring overhouden aan de 
oppasbeurten. Voor nieuwe babysitters is deze 
instapdag een ‘must’. 
 
In de voormiddag doen de babysitters ideeën op 
om kinderactiviteiten te verzinnen. Daarna volgt 
een sessie ‘omgaan met kinderen voor het 
slapengaan’. 
Het gewest voorziet broodjes voor middagmaal. 

In de namiddag krijgen de babysitters tips over kinderverzorging, EHBO 
en veiligheid bij het oppassen. 
Na een sessie creatieve technieken krijgen ze nog wat praktische info 
mee. 
 
Om organisatorische redenen is het totaal aantal inschrijvingen beperkt 
tot 40 (2 groepen van 20). 
 
Info en inschrijven bij : 
Katia De Backer 
Beekhoekstraat 4  
03/455 19 06 
e-mail: katia.de.backer@telenet.be 

 
 
 



 
De twaalf van Hove! Doe je mee? 
 
Wij zijn op zoek naar twaalf initiatieven met een hart voor Ferre die een 
leuke actie op touw willen zetten om de spaarpot van de vzw te helpen 
vullen. “Het getal twaalf heeft een betekenis, Sinterklaas vertelt er meer 
over in een filmpje op de website. We hopen met deze mooie actie heel 
Hove en omgeving te verbinden voor dit initiatief.” 
 
Geïnteresseerd? Bekijk het filmpje van Sinterklaas op 
www.sinterklaasgemeente.be. Je kandidaat stellen, kan via 
sinterklaas@sinterklaasgemeente.be of via 0497 83 34 81.  
 
Meer info over Ferre: http://withlovebyferre.com. 
 

 

Gezinsbond gaat voor ‘VZW with love by Ferre’  
op de zomerendfeesten! 
 
Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus zal de Gezinsbond, ter hoogte van 
Kapelstraat 10, weer van de partij zijn op de zomerendfeesten.  
Vrijdag met suikerspin  vanf 18.30 uur en zaterdag, vanaf 10.00 uur,  
met ballonwedstrijd en suikerspin en veel info. 
De opbrengst van de ballonwedstriijd en suikerspin gaat volledig naar 

‘VZW with love by Ferre’ 
Voor 2 euro kan je een ballon 
met kaartje de lucht in laten en 
bovenop krijg je een ballon of 
een suikerspin mee. Je mag 
kiezen !  
Alleen een suikerspin? Dat kan 
voor 1 euro! 
Iedereen welkom! 
 
Ook JAanimo zal daar te vinden 
zijn.  
Gezinsbond, JAanimo en ‘VZW 
with love by Ferre’, samen, ter 

hoogte van Kapelstraat 10, een hoekje op de zomerendfeesten waar 
kinderen welkom zijn en op de eerste plaats komen. 
 
Wil je vrijdag of zaterdag onze stand mee bemannen? Welkom en neem 
contact op met j_vanbaelen@telenet.be. 

 
 

voor ‘with love by Ferre’ 

http://www.sinterklaasgemeente.be/
http://withlovebyferre.com/
mailto:j_vanbaelen@telenet.be


Spelend leren, waterpret, peutertuin en knotsgekke 
kapsels maken op het kinderfestival Schorremorrie! 
 
Zondag 28 augustus 2016, 13.00 uur – 18.00 uur 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 
  
Op 30 augustus sluiten we de zomervakantie spetterend af in De Schorre 
met het superleuk kinderfestival Schorremorrie. Er zijn meer dan 30 
activiteiten voorzien voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Van springkastelen, 
ponyrijden, watertwister tot je eigen superheldenmasker maken… Breng 
met je hele gezin een bezoekje aan De Schorre en beleef een 
onvergetelijke dag!  
  
Op Schorremorrie kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar zich uitleven op de 

kindermolen, trampolines, 
springkastelen, een ritje met de go-
cart maken, ponyrijden, knutselen, 
minigolf spelen en nog zoveel meer!  
  
Ook dit jaar zijn er coole 
knutselworkshops. Maak je eigen 
stoere superheldenmasker, creëer 
een te gek kapsel bij de stand van 
ATV, ontwerp je eigen portefeuille 
en blaas reuzengrote zeepbellen! 
Wij rekenen op een zomerse dag 
want er is ook heel wat waterpret te 
beleven. Echte waterratten 
amuseren zich tijdens de 
kajakinitiaties, het waterfietsen, 
waterrakketten schieten of een 
spelletje watertwister. Ook brasserie 
De Schorre en de speeltuin zijn 

open. 
Voor de allerkleinsten is er een aparte peutertuin met een ballenbad, 
springkasteel en kleuterkriebeldroom. Er is ook een ouder-baby hoek 
voorzien. 
 
Deelnameprijs:  
gratis voor kinderen onder 3 jaar 
€5 voor leden Gezinsbond. 
€4 t.e.m. 12 jaar 

 
 
 



Met het hele gezin het bad in ! 
 
De  zwemclub geeft de ultieme gelegenheid 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 
 

za 24 september,  
1, 8, 15, 22, 29 oktober,  
12,19, 26 november,  
3 december. 

 

► 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:  techniek van 100 tot 500 meter (tot +- 8 jaar) 

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

 Volwassenen:  techniek vanaf 1500m 
 
 
 



►  Prijs: (incl. verzekering)  Je bent… 
jonger dan 18 :  40 € 
ouder dan 18 :  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, 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 

 
Werelddansen!   
 
Op 28 oktober  start ‘werelddansen’ in de zaal van het dienstencentrum ' 
Ten Hove ' , Rene Verbeecklaan 3  in Hove.  Iedereen welkom!   
 
De vastgelegde data zijn : vrijdag 28 oktober, vrijdag 4, 11, 18 en 25 
november, vrijdag 2,9, en 16 december. 
 ►We starten telkens om 20.30 u en de kostprijs is 2 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!  
Iedereen is WELKOM !   
 
Info: Jef Corsmit - gsm  04 78770283 
Vrienden en familie zijn altijd welkom. 

 

Kattebel?  
 
Mee op avontuur in Marche-les-Dames op zaterdag 20 augustus? 
 
Voorbij Namen aan de Maas, gaan we door een geweldig wandel en 
klimgebied. We vertrekken in Boninne een dorpje boven de Maasvallei. 
We komen samen op de parking van ‘Sporthal Weyninckhoven’ om 8.00 
uur. Meebrengen: wandelschoenen en picknick 
Meer info bij Jef Corsmit - gsm-nr. 0478770283 



‘Omgaan met stress’. 
 
Wanneer? : 11 oktober 2016  
Waar? : in de aula van Regina Pacis 1, Mortelsesteenweg 70 
Aanvang 20.00 uur, 
in samenwerking met Lokaal overleg kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning, oudercomités van RP1 en 2, Rodenbachschool 
en ’t Groen schooltje en de Bib. 
 
Kristel Van Doorslaer, belicht eerst wat ‘stress’ is, daarna de oorzaken en 
de gevolgen ervan. 
Je krijgt inzicht hoe stress werkt en hoe je dit zelf kunt aanpakken.  
Niet alleen de theorie maar ook praktijkgerichte oplossingen en 
ontspanningsoefeningen komen die avond ruim aan bod.    
 
Kristel Van Doorslaer is stresscoach en begeleidt zowel particulieren als 
bedrijven wat betreft stressbeheersing. 
Inschrijven :  
j_vanbaelen@telenet.be met vermelding het aantal personen. 
 
Inkom: gratis 
 

 

KNUFFELTURNEN 
 
Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding voor 
peuters en kleuters, samen met één van hun (groot)ouders. Naast de 
relatie tussen kind en (groot)ouder staat hierbij het speelse bewegen, 
het voelen, het genieten en het ontspannen centraal.  Via speelse 
ontspannings- en behendigheidsoefeningen krijgen de kinderen en de 
(groot)ouders de gelegenheid om in een vertrouwde sfeer samen te 
bewegen. De band tussen (groot)ouder en kind zal hierdoor versterkt 
worden en geeft het kind meer zelfvertrouwen! Dit alles gebeurt onder 
deskundige begeleiding.   
 
Op zondag 9 en 22 oktober, 20 november en 11 december 
voor kleuters tussen 2,5 en 4 jaar samen met een (groot)ouder  
tussen 14 en 15 uur in Sporthal ‘Het sportpark’, danszaal, te Hove. 
Prijs: 35 euro (leden) / 45 euro voor niet-leden, inclusief verzekering.  
 
Inschrijven en info:  
Chris Vyvermans, Molenstraat 15,  
03 288 59 95   gsm 0498 33 25 46 
of knuffelturnen@gmail.com.   
 



Noteer nu reeds in je agenda ! 
 

 
 
Info en reserveren tickets : www. gezinsbond energiekmechelen 
 
De Grote Markt in Mechelen is het centrale punt.  
 
 ► Kiezen doe je uit (voor- of namiddag) 

   Technopolis  
   Speelgoedmuseum  
   CC Mechelen 
   Lamot – site 
   Brouwerij  Het Anker 
  ► een exclusief optreden van de KETNET-Band 
  ► een gratis busdienst tussen de diverse locaties 

 ► extra exclusieve activiteiten, waar je ter plaatse nog een 

ticketje voor kan aanvragen 
 

 ► Kostprijs: 

Gezinnen kiezen in functie van hun interesse. 
 . kinderen tot en met 12 jaar nemen gratis deel 
 . vanaf 13 jaar betaal je 12 euro voor het volledige programma 

 
 

 
 

 

kinderoppasdienst:  

 

Astrid Heyse 
 

kinderoppas.hove@gmail.com 

 

0475 67 11 52 



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 
 
 

augustus 2016  

 

Vr 26 – za 27  zomerendfeesten 

Zo 28  Schorremorie  13.00 uur  De schorre  

Ma 29  Uitslag Fotozoekspel  14.00 uur Dienstencentrum 

 
 

september 2016 

 

Za 17  Instapdag babysitters  ’t Buurthuis in 
Brasschaat 

Za 24  Start zwemclub 16.30 uur Kontich 

Za 24 – zo 25 Cultureel weekend  Da Capo 

 
Te verwachten: 
 
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! 
 

 
 
 
► Ook reeds de vernieuwde website van Gezinsbond Hove bekeken? 
Nee? Surf vlug naar www.gezinsbondhove.be 
 
► Op 5 juli viel er een nieuwsbrief van Gezinsbond Hove in je mailbox. 
Niet? Vlug melden aan Nele Schoors - nele_schoors@hotmail.com  
 
 
 

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)  

 


