
 

DE KLEINE BOND 
 

november 2016  
 
 

11 november: tweedehandsspeelgoedbeurs 

20 november: knuffelturnen 
26 – 27 november:  sinterklaasweekend  

 

►90 jaar Gezinsbond in Hove 

Een hele geschiedenis! 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

secretariaat: Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35 

03 455 10 99 – info@gezinsbondhove.be 
♦ 

kinderoppasdienst: 

 Astrid Heyse 

kinderoppas@gezinsbondhove.be 
0475 67 11 52 

♦ 

www.gezinsbondhove.be 
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Je blijft toch lid van de Gezinsbond? 
 
De Gezinsbond behartigt de belangen van gezinnen op politiek en 
sociocultureel vlak. In Hove neemt de Gezinsbond een unieke 

plaats in. Pluralistisch, los van politieke zuilen verdedigen we de 
belangen van gezinnen en 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 meerwaarde te creëren.  
Via onze vormingsavonden, Botsing, Brieven aan jonge ouders en 
Kinderoppasdienst, waarbij de babysitters verzekerd zijn (je weet 
maar nooit), 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 gezinnen op de politieke agenda. 
Daarnaast zijn er nog de kortingskaart N.M.B.S., de lidkaart 
‘waarmee je spaart’ en onze Bondswinkel met kortingen op GSM 
belwaardekaarten, filmtickets, de10% lijnkaart en N.M.B.S-

passen. Goed voor je portemonnee! 
En last but not least: In JAanimo leren jongeren 
verantwoordelijkheid nemen tegenover zichzelf en de anderen. 
De samenleving kan daar alleen maar wel bij varen! 
 

Verenigingen brengen samen en vervullen daarbij een 
maatschappelijke rol die niemand 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. 
 
Samen blijven we verder werken aan een warme en hechte  

gemeenschap. Je blijft toch lid? 



90 jaar Gezinsbond in Hove:   (1990 – 2000) 
 
In deze periode worden vele activiteiten uit het vorige decennium verder 
gezet. 
Zo is er het jaarlijks nieuwjaarsaperitief in de raadzaal van het 
gemeentehuis, met namen als Louis Verbeeck, Pol Goossens en Karel 
Vingerhoets. 
De kasteelconcerten (2 keer per jaar) blijven lopen tot in 2001 onder de 
bezieling van Miel De Maeyer , die daarenboven elk jaar nog 3 à 4 
theaterbezoeken organiseert. 
Jaak Van de Vijver, en later Pol Van Herck verzorgen dan weer 5 à 6 
wandelingen per jaar. 
De administratie van de wekelijkse zwemclub wordt vanaf ’91 
overgenomen door Marc en Hilde De Swert – Thijs. 
De jeugd- , tiener- en volwassenenateliers blijven goed draaien; eerst 
met Sigrid Baeten – Sulzbacher, dan met Christel De Kunst en 
Doris Van Herck – Mariën. Tenslotte neemt in ’98 Stefan Beeldens 
het roer van het jeugd- en tieneratelier in handen en geeft het in ’99 een 
nieuwe naam : JAanimo is geboren (en is nog steeds springlevend). 
De organisatie van het jaarlijks Sinterklaasfeest komt vanaf ’94 in 
handen van Jos en Greet Peeters – Rotty en wordt vanaf ’98 met 
eigen animatie overgenomen door Stefan Beeldens. 
De dagelijkse zorg voor de KinderOpvangDienst wordt tot ’95 gedragen 
door Gilberte Deneckere, daarna door Hilde Raats en tenslotte door 
Lea Schoemaker – Vermeren. 
In het uitgebreid aanbod vormingsavonden en lessenreeksen dat eerst 
Monique Slaets en vanaf ’95 Edith Heeren verzorgt, vernoemen we 
enkel maar de reeksen geheugentraining en weerbaarheidstraining, en 
de avonden rond drugs, sexuele opvoeding, zelfdoding, enz.  
Het maandblad De Kleine Bond blijft gans deze periode in handen van 
Jaak Van Baelen. 
Ondanks deze reeds goedgevulde activiteitenkalender starten er toch 
enkele nieuwe initiatieven, die de jaren zullen trotseren. 
Zo is er in ’91 de allereerste tweedehandsspeelgoedbeurs; eerst in het 
benedenzaaltje van de Markgraaf, dan in het kostershuisje, om tenslotte 
via Urania en het Prinsenhof in ’99 in de turnzaal van de 
Rodenbachschool te belanden. Het grote succes ervan is vooral te 
danken aan de inzet van de gezinnen Van Baelen, De Swert, Op De 
Beeck, Pittoors en Schoemaker. 
In oktober ’93 start Jef Corsmit een reeks avonden gemeenschapsdans 
in de judozaal van de sporthal. Vanaf ’94 worden dit telkens 10 avonden 
in het najaar en 5 avonden in het voorjaar, steeds in de turnzaal van 
RP2. 
In 1994 starten Ann en Luc Peeters – De Wachter regelmatige 
activiteiten voor gezinnen met pagadders, vrij vlug geholpen door Ann 
Van Olmen en iets later door Rika De Vooght. 



En dan zijn er nog de memorabele bezoeken aan grote Antwerpse 
bouwwerven, zoals de Liefkenshoektunnel, de containerkade aan de 
Zandvlietsluis en de spoortunnel van Berchem naar Antwerpen-Centraal, 
telkens met Paul Hoppenbrouwes als gids. 
Met Dree Vandijck nog steeds aan het roer stijgt het ledenaantal tot 
1000 gezinnen in 2000. 
Het lidgeld kan vanaf ’90 per overschrijving betaald worden (700 BEF) 
maar stijgt deze periode ook tot 900 BEF. 
 
wordt vervolgd        
 Archi. Varis 
 

Exit ‘De Kleine Bond’?  Leve de nieuwsbrief? 
 

►Het is nu zover… We beschikken over alle mailadressen van onze leden.  

De Kleine Bond zal nog op 1 december 2016 en 1 januari 2017 
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.  
►Nieuwsbrief niet gelezen? De Kleine Bond verloren gelegd? 

Alle info op : www.gezinsbondhove.be  

 

 

Zwart 

 
Nu de dagen donkerder worden, zit ook BOTsing in een zwart kleedje. 

Niet omdat zo'n little black dress perfect past voor 
elke gelegenheid, maar vooral omdat wij al eens 
graag schoppen tegen de schenen van hardnekkige 
taboes. Want als je Facebook en Instagram mag 
geloven, is het leven van tieners een vrolijke 
aaneenschakeling van feestjes. Wij weten wel 
beter: ook donkere dagen, zwarte nachten en 
hobbelige hersenen horen erbij. 
We openen dit nummer met 'Zeven Tinten Zwart'.  
 
Tieners tussen 12 en 17 in huis, lid van de 
Gezinsbond en dit nummer nog niet ontvangen?  

Laat het ons weten: abonnementendienst - T 02-507.88.88 - 
abonnementen@gezinsbond.be 
 

 

http://www.gezinsbondhove.be/
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Werelddansen!   
 
Op 28 oktober startte ‘werelddansen’ in de zaal van het dienstencentrum 
' Ten Hove ', René Verbeecklaan 3 in Hove. Natuurlijk ben je nog altijd 
welkom !   
 
De vastgelegde data zijn nog, vrijdag 4, 11, 18 en 25 november, vrijdag 
2, 9, en 16 december. 
►We starten telkens om 20.30 uur 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 

 

 ■‘Knuffelturnen’ 
 
op 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.    



                             
Nieuwe locatie !!!! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TWEEDEHANDSSPEELGOEDBEURS 

 Vrijdag 11 november van 13.00 uur tot 16.00 uur 

 in de NIEUWE LOCATIE:  

Regina Pacis Humaniora, Boechoutsesteenweg 86, 
2540 Hove 

 Inkom GRATIS 
 Kopers krijgen 5% korting via de 

spaarkaart/lidkaart 

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

via volgend mailadres: 
speelgoedbeurs@gezinsbondhove.be 

 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@gezinsbondhove.be


 
De Hovese Gezinsbond & JAanimo nodigen je uit op 
 

de aankomst van 

Sinterklaas in Hove  

op zaterdag 26 november  

om 9.30 uur! 
 
De Sint komt weer met zijn pieten aan met de trein in het Station van 
Hove. 
We starten om 9.30 uur. Na de aankomst wandelen we in de 
Poppenstoet naar het kerkplein. 
De Sint trakteert de kindjes op een leuke Snoepworp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas roept alle kindjes op om een centje mee te brengen. Samen 
met de "twaalf van Hove" probeert de Sint zo veel 



mogelijk centjes in te zamelen voor de vzw "With Love from Ferre": een 
vzw, rond het overleden jongetje Ferre, die ziekenhuiskamers opnieuw 
gezellig inrichten voor zieke kindjes. 
 
Dit feest is gratis en toegankelijk voor iedereen! 
 

Het Huis van Sinterklaas 
 

Op zaterdag 26 en zondag 27 november 

heb je de kans om het Huisje waar de Sint 

in woont en slaapt in Hove te bezoeken. 
 
Zou de Sint een groot bed hebben? En hoe ziet de keuken er uit? Ook 
Zwarte piet en Stefan heten je van harte welkom.  
 
Een unieke ervaring in kleine groepjes.  
Tickets zijn te bestellen via www.sinterklaasgemeente.be 
 
Lees meer en bekijk een filmpje met Sinterklaas 
 

 
 
 
Voordracht van de Gezinsbond  
en gastoptreden van William Boeva met een 
speelse kijk op gamen! 
Wanneer?  
dinsdag 15 november in de U.A. Wilrijk, 
om 20.00 uur! 
 
voorverkoop:  
leden Gezinsbond €3  
aan de kassa: leden gezinsbond €5  
 

IN DE KIJKER 
 
De Ouderenweek 2016 en de Voorleesweek vallen samen van 21 tot en 
met 27 november. 
De Ouderenadviesraad, het Dienstencentrum Ten Hove, de Bibliotheek, 
de buitenschoolse kinderopvang De Mikado, en het Kostershuisje, slaan 
de handen in elkaar om van deze week een “bijzondere week” te maken, 
een “voorleesweek op verschillende fronten”. 
Bekijk zeker het programma in INFO-HOVE. 



WEDDING DAY - LIEVE BLANCQUAERT  
27 NOVEMBER 2016 
 

 
Voor Birth Day reisde Lieve Blancquaert de wereld rond op zoek naar een 
antwoord op de vraag wat het betekent om op een bepaalde plek in de 
wereld geboren te worden. 
Voor Wedding Day stapt Lieve binnen in de volgende fase van het leven. 
Naast geboren worden en dood gaan, is er nog één belangrijke, rituele 
gebeurtenis in het leven: elkaar het ja-woord geven. Waarom trouwen 
we met elkaar en hoe doen we dat? 
 
In welke omstandigheden mensen ook leven, op een bepaald moment 
willen ze zich verbinden met elkaar. Daarmee sluiten ze een periode af 
en starten een nieuwe belangrijke fase. Lieve Blancquaert is opnieuw de 
wereld rondgetrokken op zoek naar een antwoord op de vraag wat het 
betekent om op een bepaalde plek in de wereld in het huwelijksbootje te 
stappen. 
 
Hoe is het om te trouwen in de bijbelbelt van Nederland of een extreem 
rijkelijk huwelijk in New Dehli? Wat gebeurt er tijdens een collectief 
groepshuwelijk in het laatste communistische dorp in China? 
Gearrangeerde of liefdes huwelijken. Wat is het verschil? Is een lang 
huwelijk de moeite? Wat is liefde in het polygame moslimland Senegal? 
De betekenis van kindhuwelijken in Nepal of trouwen in een 
vluchtelingenkamp? Een last minute drive-in in Vegas ?  
Lieve Blancquaert brengt haar persoonlijk verhaal van al die bijzondere 
momenten en ontmoetingen. 
 
Deze avond loopt in samenwerking met CC De Kern en Bibliotheek 
Wilrijk. 
 
 
Waar: Cultureel Centrum De Kern, Kern 18, Wilrijk 
 
Wanneer: zondag 27 november - 20u15 
 
Prijs: € 10 aan de kassa en € 8 in voorverkoop. 
leden Gezinsbond: € 7,00 en op de avond zelf € 1,00 korting via de  
lidkaart 
 
Aankoop tickets: aan het onthaal van het cultuurcentrum. Leden van de 
Gezinsbond kunnen op vertoon van hun lidkaart tickets kopen aan 
voorverkoopprijs. 
 

 



Voor hetzelfde geld!’ 

Ook het tv-programma ‘voor hetzelfde geld’ op 

12/10 gezien? 
 
Goed, beter, BEST verzekerd via de kinderoppasdienst van de 
Gezinsbond! 
Een ongeval tijdens het babysitten… het kan zomaar gebeuren. Gelukkig 
heeft de Gezinsbond een prima kinderoppasverzekering. Deze wordt 
geregeld via het ‘prestatiebriefje’ dat gezinnen of kinderoppassers 
aankopen bij de coördinator en dan via de kinderoppasser terug 
bezorgen na een babysitbeurt. 
 
Ouders suggereren wel eens dat zo’n briefje niet nodig is, omdat ze zelf 
een verzekering hebben. Volstaat die dan niet? Neen! 
Want onze kinderoppasverzekering is zoveel uitgebreider dan een 
doorsnee polis ‘ burgerlijke aansprakelijkheid gezin’, in de wandelgangen 
‘familiale verzekering’ genoemd. 
 
Wat is verzekerd? 
. Lichamelijke schade bij de kinderen of oppasser 

wanneer één van de kinderen of de oppassers gekwetst raakt 
tijdens het babysitten. 

. materiële schade 
wanneer tijdens een oppasbeurt spullen van het gezin stuk gaan. 
Het maakt niet uit of de kinderoppasser of één van de kinderen 
de boosdoener was. 

. schade aan brillen en contactlenzen 
De kinderoppasverzekering komt tussen wanneer er een 
oorzakelijk verband is tussen de fout en de opgelopen schade. 

. de heen- en terugreis van de oppasser 
De verzekering komt tussen bij ongevallen op weg van of naar 
het gezin.  

. diefstal van fiets en bromfiets 
 Uiteraard als de fiets of bromfiets goed aan een slot hangt. 
. vormingen van stages voor kinderoppassers 

Wanneer oppassers stage volgen in een kribbe of bij een 
onthaalouder zijn ze verzekerd? Dat is ook het geval wanneer ze 
deelnemen aan vormingsactiviteiten. 

Niet verzekerd is schade of ongevallen met de auto, schade als gevolg  
van diefstal of opzettelijke fout van de oppas. Babysitter meenemen naar 
het buitenland. 
  
Info: T 02-507.89.66 of E kinderoppas@gezinsbond.be  
 



In onze Bondswinkel is de lijnkaart van 14 euro met 1,40 euro korting 
(10%) op de spaarkaart te koop.  
 
Mail eerst naar  
bondswinkel@gezinsbondhove.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 

mailto:bondswinkel@gezinsbondhove.be


De Gezinsbond in Hove 
 
 

November 2011 

 
 

Vr 4  werelddansen 20.30 uur  Dienstencentrum 

Vr 11 speelgoedbeurs 13.00 uur  Regina Pacis Humaniora 
Boechoutsesteenweg 86 

werelddansen 20.30 uur  Dienstencentrum 

Za 12 Zwemclub  16.30 uur  De Nachtegaal - Kontich 

Di 15 Speelse kijk op 
gamen 

20.00 uur  U.A. Wilrijk 

Vr 18  werelddansen 20.30 uur Dienstencentrum 

Za 19  Zwemclub  16.30 uur  De Nachtegaal - Kontich 

Zo 20  knuffelturnen 15.00 uur  Sportpark Hove 

Ma 21 Beleggingsclub  20.00 uur  De Markgraaf 

Vr 25 werelddansen 20.30 uur Dienstencentrum 

Za 26  Aankomst Sinterklaas    9.30 uur  Station hove 

Zwemclub  16.30 uur  De Nachtegaal -  Kontich 

Zo 27  Bezoek het Huis van Sinterklaas              inschrijven! 

Wedding Day  20.15 uur De Kern in Wilrijk 

 
► Ook reeds de vernieuwde website van Gezinsbond Hove bekeken? 

Nee? Surf vlug naar www.gezinsbondhove.be 
 
 

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/

