
 

DE KLEINE BOND 
 

oktober 2016  
 
 

9 oktober : start knuffelturnen 

11 oktober : ‘Omgaan met stress’ 
23 oktober: hernieuwen spoorkaarten 

 

►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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Je blijft toch lid van de Gezinsbond? 
 

De Gezinsbond neemt in Vlaanderen een unieke plaats in. 
Pluralistisch, los van politieke zuilen staan we tussen de gezinnen 

doorheen al hun levensfasen. Zowel jonge gezinnen als 
grootouders kunnen bij ons terecht. Als brede vereniging zijn we 
actief op verschillende terreinen en proberen we telkens een 
maatschappelijke meerwaarde te creëren.  
 

Via onze vormingsavonden, Botsing en Brieven aan jonge ouders 
ondersteunen we ouders. Via de speelgoedbeurzen werken we 
mee aan de kringloopeconomie. Via Knuffelturnen, zwemclub, 
werelddansen, sinterklaasfeest en  wandelingen versterken we 
het maatschappelijk weefsel. Onze vertegenwoordigers in 
cultuurraad, ouderenadviesraad, lokaal overleg kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning, sportraad en jeugdraad zetten de 
belangen van de Hovese gezinnen op de politieke agenda. 
Daarnaast zijn er ook nog de KOD, kortingskaart N.M.B.S. en de 
lidkaart waarmee je spaart en onze Bondswinkel met kortingen 
op telefoonkaarten, cinematickets en de10% lijnkaart.  
 
Verenigingen brengen samen en vervullen daarbij een 
maatschappelijke rol die niemnd anders opneemt. Ze zijn het 
cement van onze samenleving. Trouwens verbondenheid met een 

beweging die ijvert voor het welbevinden van gezinnen, kan een 
stevig fundament zijn om het eigen samenleven op te enten. 
 
Als Gezinsbond engageren wij ons ten opzichte van de 
samenleving en daarom durven we vragen om lid te blijven. 

Uw en ons engagement straalt af op gans de samenleving. 
 
Info over onze Gezinsbond vind je op www.gezinsbondhove.be en 
als je vragen hebt, ook die kan je stellen op onze website. 
 
Samen blijven we verder werken aan een warme en hechte  

gemeenschap. Je blijft toch lid? 
 
 
 
 
 
 



 

Met de bestuursvernieuwing in zicht…. 

0ok jij bent welkom in de bestuursploeg van de 

Hovese Gezinsbond! 
 
De Gezinsbond is een vzw die democratisch opgebouwd wordt. De 
Algemene vergadering wordt samengesteld vanuit de gewestelijke 
comités en daarin hebben alle plaatselijke afdelingen hun zeg: de lokale 
bestuursploegen vormen het voetstuk van de gezinsbeweging. 
 
Met de bestuursvernieuwing in zicht willen we dan ook jou en al onze 
leden uitnodigen om te overwegen in onze bestuursploeg te stappen. Je 
verricht een deeltaak of werk dat je ligt en je bent bereid om de 
maandelijkse Bondvergadering bij te wonen. Maar het allerbelangrijkste 
en vooral: je moet aan je engagement plezier beleven. 
 
Denk er maar eens over na ! Wil je meer info of wil je  
je engageren, neem dan contact op met Jaak Van Baelen, 
03/455 53 16 of j_vanbaelen@telenet.be 
vóór 20 oktober! 

 

 
90 jaar Gezinsbond in Hove 

1980 – 1990 
 
Met de bestuursvernieuwing eind ’80 wordt Frank Van Bauwel 
sekretaris en Dries Claeys wordt penningmeester. Beiden zullen 24 jaar 
op post blijven, tot in 2005.  
Roland Claeys wordt spoorkaartverantwoordelijke, en blijft dit zelfs tot in 
2010! 
Mit Gysen-De Vocht en Paul Hoppenbrouwers worden 
ondervoorzitter. 
De zegeldienst wordt overgenomen door Marcel Scheppers en na diens 
overlijden in ’86 door Robert Helsen (tot in 2012). 
Het Jeugdatelier en het tieneratelier worden vanaf ’81 geleid door Sigrid 
Baeten-Sulzbacher, die onmiddellijk ook start met een atelier voor 
volwassenen. Hierbij scoren vooral de 19 reeksen van 10 namiddagen 
‘Schilderen op zijde’. 
Miel De Maeyer start in ’81 met een theaterclub en organiseert tot wel 
10 keer per jaar een bezoek aan een toneel, concert, poppenspel, opera 
of operette, en dit afwisselend voor volwassenen, tieners en kinderen. 
Vanaf ’87 tot in 2001 organiseert hij ook 2 keer per jaar in de raadszaal 
van het gemeentehuis de kasteelconcerten. 

mailto:j_vanbaelen@telenet.be


De raadszaal wordt ook het jaarlijks decor voor ons nieuwjaarsaperitief 
met namen als Tine Ruysschaert, Francis Verdoodt, Anne Mie Gils en 
Gerd De Ley. 
Het Prinsenhof is dan weer elk najaar bijna te klein om er te eten, te 
drinken en te dansen tijdens het jaarfeest. 
Monique Slaets zorgt met haar team voor een enorme waaier van 
vormingsactiviteiten zoals reeksen rond seksualiteit, voorbereiding op 
pensioen en oefenschool voor ouders, met namen als Luc Versteylen en 
Alfons van Steenwegen. 
Hugo Genbrugge verzorgt vanaf ’81 met de wandelclub een 8-tal 
wandelingen per jaar, later opgevolgd door Frans Gijsen. 
Ludo en Monique Van Reeth-Stevens worden de drijvende krachten 
achter de jeugdfilmvertoningen van JEFI. Vanaf ’83 komt hier elk jaar 
een sinterklaasfeest bij, ook in de Rodenbachschool (samen met Frans 
en Mit Gysen-De Vocht). 
In september ’82 wordt Jaak Van Baelen samensteller en uitgever van 
De Kleine Bond en zal dit bijna ononderbroken blijven doen tot op heden. 
Rita De Maeyer start in maart ’85 met een zwemclub in het zwembad 
van Kontich. In ’88 nemen Erik en Greet Bleuzé-Goossens dit over, en 
ook deze zwemclub is nog steeds actief. 
Op 20/01/1986 wordt onze beleggingsclub gesticht door o.a. Roland 
Claeys, Dries Claeys en Ludo Van Reeth en zij vergaderen sindsdien 
onafgebroken elke maand in De Markgraaf. 
In ’85 start Annemie Daniels met een peuterspeelgroep ‘Onder de 
Toren’. Deze zal slechts in 2005 moeten sluiten bij gebrek aan lokaal. 
Breien wordt een nieuwe hype en onze afdeling koopt in ’84 een 
breimachine aan. Dit wordt tot in ’94 regelmatig uitgeleend aan de leden 
door de goede zorgen van Simone Claeys, Mieke Van Couteren en 
ieke Brughmans. 
Tussen ’83 en ’87 organiseert Jules Van Beirendonck dan nog 8 zeer 
gesmaakte reeksen ‘Koken voor vaders’. De kinderopvangdienst (KOD) 
blijft tot ’86 bij Mit Gysen-De Vocht en komt daarna bij Gilberte 
Deneckere. 
Rond 1990 zorgen zo ongeveer 30 bestuursgezinnen onder leiding van 
Dree Vandijck, voor meer dan 365 activiteiten per jaar voor ongeveer 
900 leden. 
wordt vervolgd        
 Archi. Varis 
 

Kattebel! 
Filmvoorstelling: Feel my love 
Een ontroerend portret van mensen die leven met dementie.  
■ Datum: Donderdag 29 september  ■ Uur: 14.30 u. ■ Locatie: De 
Markgraaf, 1e verdieping  ■ Toegang: gratis 

■ Organisatie: Dienstencentrum i.s.m. Ouderenadviesraad 



Hernieuwing kortingskaart N.M.B.S. ! 
 
Op zondag 23 oktober  
kan je bij Annick Bogaerts, 
(Beukenlaan 19, 03/290 09 30 of 0495/ 56 58 17) je 
kortingskaart voor grote gezinnen 2017 (jaarkaarten) aanvragen 
tussen 10.00 en 12.00 uur . 
 
 
. Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien overleden) 
tellen mee. Kinderen met een handicap van 66 procent tellen dubbel.  
. Kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis met een begeleider (tot vier 
kinderen per begeleider); 
. Meer dan vier kinderen of niet begeleid: korting van 50 %.  
. Alleenreizende kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis op vertoon van 
de kortingskaart voor grote gezinnen. 
 
Wat heb je voor deze aanvraag nodig? 
 
► een ingevuld formulier gezinssamenstelling. Je kan het formulier 

opvragen op kortingskaarten.hove@gmail.com en bezorgen aan Annick 
tezamen met 6 euro of invullen ter plaatse bij Annick. 
► voor kinderen van 18 tot 25 jaar: een attest van de kinderbijslagkas 
► 6 euro administratiekosten per gezin 

 
Het reglement kan je nalezen op ww.gezinsbond.be/spoorkaarten. 
 

 

 
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. 
 
 

http://withlovebyferre.com/


Exit ‘De Kleine Bond’? 
Leve de nieuwsbrief? 
 
Het is nu zover… We beschikken over alle mailadressen van onze leden.  
De Kleine Bond zal op 1 november 2016, 1 december 2016 en 1 januari 
2017 nog verschijnen. Daarna zal de Kleine Bond om de 3 maanden 
verschijnen.  
De maanden dat de Kleine Bond niet verschijnt, houden we je op de 
hoogte met een nieuwsbrief. 
 
We beloven aan de leden die geen mailadres hebben een papieren 
nieuwsbrief.  
 
Nieuwbrief niet gelezen? 
De Kleine Bond  verloren gelegd? 
Alle info op : www.gezinsbondhove.be  

 

Werelddansen!   
 
Op 28 oktober  start ‘werelddansen’ in de zaal van het dienstencentrum ' 
Ten Hove ' , René 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 

 

Wandelreis met K.W.B. naar Slovakije in sept 2017 ?! 
 
Voor meer info, surf naar www.kwb.be/hove 
 
Gelieve nu reeds te melden of u interesse hebt om mee in te schrijven via 
e-mail aan Jan Jespers. De eerste voor-inschrijvers zijn zeker van een 
plaats (na betaling van een voorschot). 
De definitieve inschrijvingen zullen lopen in de maand oktober tot zolang 
er plaats is ! 
 

 

http://www.kwb.be/hove


■ ‘Omgaan met stress’. 
 
Wanneer? op 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’ 
 
 
Op zondag 9 en 23 oktober, 
20 november en 11 
december 
voor kleuters tussen 2,5 en 
4 jaar samen met een 
(groot)ouder  
tussen 15 en 16 uur in 
Sporthal ‘Het sportpark’, 
danszaal, te Hove. 
 

 
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.   
 
 
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.    
 
 

 
 
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 
 

 



 

                             
Nieuwe locatie !!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

TWEEDEHANDS SPEELGOEDBEURS 

 Vrijdag 11/11/2016   13.00 uur – 16.00 uur 

 NIEUWE LOCATIE:  

Regina Pacis Humaniora, Boechoutsesteenweg 86, 
2540 Hove 

 Inkom GRATIS 

Wil je graag ook  zelf speelgoed verkopen? 
 Alle info en het aanvragen van een verkooplijst kan 

via volgend mailadres: 
speelgoedbeurs.gezindsbond@gmail.com 

 Lijsten kunnen aangevraagd worden vanaf 22 
oktober 2016 voor leden van de Gezinsbond, vanaf 
31 oktober voor niet-leden. (tot uitputting van de 
lijsten) 

 
 

mailto:speelgoedbeurs.gezindsbond@gmail.com


De Zomerzoektocht 2016 van Dienstencentrum 

Ten Hove – Gezinsbond-Hove en Beweging.net-

Hove stond in het teken van ’90 jaar Gezinsbond-

Hove en 50 jaar JAanimo’. 
 

■  Een parcours afleggen van ongeveer 4 km door weer een ander stukje 

Hove; 
26 foto’s zoeken en daarbij 26 vragen oplossen; 
straatnamen met huisnummers 50 en/of 90 noteren; 
16 voornamen rangschikken die op het parcours te vinden waren; 
en voor de gelegenheid ook een rebus oplossen… 
dat waren de opgaven voor 91 deelnemers aan de Zomerzoektocht “90 
en 50”. 
Er waren 39 punten te verdienen. Bij de 5 best gerangschikte zoekers 
waren dit jaar 3 kranige 80-plussers!  
1 Van Damme Françine  36 
2 Geuens Carlo 35,5 
3 Goetstouwers Elza 35,5 
4 Neefs Frans  35,5 
5 Pellegrims Luc 35 
 
■ 74 kinderen kregen 3 opdrachten mee, waarmee ze 40 punten konden 

verdienen:  
1 – 28 foto’s rangschikken; 
2 – bij de 7 letters van JAanimo het huisnummer waar een letter voor 
het raam hing, noteren; 
3 – een mooie verjaardagskaart teken voor JAanimo.  
Kinderen blijken jaar na jaar zeer goede zoekers, die niet in de luren te 
leggen zijn…  
1 Beeldens Seppe 40 
2 Bosman Bent 40 
3 Van den Noortgate Robbe 40 
4 Bosman Liana 40 
5 Keita Mariana 40 
 
De volledige uitslag vind je op www.gezinsbondhove.be. 
Nog enkele reacties van deelnemers: 
- Het was een mooie zoektocht. Het wandelen en een nieuwe 
omgeving ontdekken gaat vanzelf als er wat kan gezocht worden. 
Volgend jaar mag je ons terug berichten. We doen graag mee. 
- We hebben er weer veel plezier aan beleefd! 
- We vonden het een erg leuke zoektocht! Het is ondertussen een 
vaste waarde geworden in onze zomervakanties.  
 

 



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 
 

Oktober 2016  

 

Zo 9  Start knuffelturnen 15.00 uur  sportpark 

Di 11 ‘Omgaan met stress’ 20.00 uur Aula Regina Pacis 1 

Zo 16  Gezinsdag Mechelen 

Ma 17 Beleggingsclub  20.00 uur  De Markgraaf 

Zo 23  Hernieuwen spoorkaarten 
Knuffelturnen 

10.00 uur 
15.00 uur  

Beukenlaan 19 
Sportpark 

Vr 28  Start werelddansen 20.30 uur Dienstencentrum 

 
 
Te verwachten: 
 
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 
 
► Foto’s van de avonturentocht in Boninne en uitslag van de 

zomerzoektocht reeds bekeken? Doen! 
 

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

 

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)  

 
 

http://www.jaanimo.be/

