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►90 jaar Gezinsbond in Hove 

Een hele geschiedenis! 
 (laatste aflevering) 

 

 

 
 

 

 

 
 

► inschrijven zwemclub 

vanaf 5 december! 

 
 

 

 
 

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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90 jaar Gezinsbond in Hove:   (2000 - 2015) 
 
We beperken ons voor deze periode tot de meest markante feiten. 
Het jaarlijks nieuwjaarsaperitief, gekruid met een portie woordkunst, kan 
vanaf 2002 niet meer plaatsvinden in het gemeentehuis en belandt na 
een omzwerving langs Boechout, het Dienstencentrum en Da Capo vanaf 
2009 in De Markgraaf, waar het beperkt wordt tot een drankje, een 
hapje en vele ontmoetingen. 
In 2002 wordt onze naam veranderd in ‘Gezinsbond’ en in 2003 worden 
de gezinszegels vervangen door een spaarkaart die zelf in 2014 wordt 
geïntegreerd in de lidkaart. 
In 2002 maakt Veronique Vennekens-Rosseel een website voor onze 
afdeling, later beheerd door Nicolas Coenen, daarna Dirk Putzeys en 
sinds 2014 door Paul Hoppenbrouwers. 
Voor de wandelclub werkt Pol Van Herck samen met de KWB, en sinds 
2006 trekt Jef Corsmit deze club. Jef blijft ook gans deze periode de 
bezieler van het werelddansen. 
In 2001 starten Rika De Vooght en Ann Van Olmen met 2 reeksen 
van 10 namiddagen kleutermotoriek per jaar. Vanaf 2010 neemt Petra 
Desmet het roer over met reeksen knuffelturnen. 
De kinderopvangdienst wordt tot 2003 gerund door Lea Schoemaker-
Vermeren, daarna door Magda Van Nuland, Jorinde Verschueren en 
vanaf 2011 door Katia De Backer. 
De jaarlijkse tweedehandsspeelgoedbeurs (sinds 2004 steeds op 11 
november) kent een groeiend succes onder impuls van Bernadette 
Verhaegen, Geertrui Hofmans, Hilde Raets en sinds 2010 Petra De 
Smet. Sinds 2014 komt daar elke jaar op 1 mei nog een beurs bij voor 
fietsen en buitenspeelgoed. 
In 2005 geeft Dree Vandijck na 32 jaar het voorzitterschap door aan 
Hilde Raets. Ludo Janssens neemt dan het secretariaat over van 
Frank Van Bauwel en Ben Van der Poorten volgt Dries Claeys op als 
penningmeester. In 2007 wordt Jaak Van Baelen voorzitter en in 2011 
neemt Hilde Raets het secretariaat over. Hilde beheert dan al sinds 
1999 de verkoop van de filmtickets en later ook de spoorpassen en de 
GSM-kaarten. 
De zorg voor de spoorkaarten draagt Roland Claeys in 2010, na 30 
jaar, over aan Annick Bogaerts. Hij blijft wel, samen met Ludo Van 
Reeth, de bezieler van de beleggingsclub. 
In 2005 nemen Pieter en Dominik Scheerlinck-Meuleman de 
zwemclub over van Marc en Hilde De Swert-Thijs : een sportclub met 
wekelijks meer dan 250 zwemmers ! 
Ook het jeugdatelier JAanimo kent een enorme bloei, eerst onder Stefan 
Beeldens, vanaf 2008 met Matthias Bruyndonckx en vanaf 2011 met 
Jeroen Van Hinderdael.  
Het jaarlijks bezoek van Sinterklaas aan Hove (sinds 2001 met de trein) 
is intussen uitgegroeid tot een waar dorpsfeest, door Stefan Beeldens 



vakkundig uitgesmeerd over meerdere dagen, met elk jaar nieuwe 
verrassingen. 
Jaak Van Baelen blijft de coach van de ballonwedstrijd en sinds 2003 
ook de suikerspinnen op de zomerendfeesten. Hij zorgt ook elke maand 
voor een nieuwe ‘De Kleine Bond’ en sinds 2010 plant hij elk jaar, tijdens 
het geboorteboomfeest, samen met de burgemeester en de kersverse 
ouders een geboorteboom. 
Sinds 2008 maakt Monique Slaets elke zomer een gesmaakte 
zoektocht voor jong en oud. 
Ann Van Gyseghem verzorgt als ondervoorzitter niet alleen meerdere 
vormingsavonden per jaar maar ook bezoeken aan bouwwerven, musea 
en justitiepaleizen staan op het programma. 
Paul Hoppenbrouwers klimt dan weer met onze leden boven op de 
boerentoren, op de toren van de kathedraal, op huifkarren in Lier of in 
de Antwerpse ruien. 
Op het einde van deze periode bedraagt het lidgeld € 40,00. Onze 
bloeiende afdeling telt dan ongeveer 650 leden en een 30-tal 
bestuursleden. De toekomst is blijkbaar verzekerd….. 
        
 Archi. Varis 
 

Exit ‘De Kleine Bond’?  Leve de nieuwsbrief? 
 
De volgende Kleine Bond verschijnt op 1 januari 2017. Daarna zal ‘De 
Kleine Bond’ om de 6 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  

 
 

Bedankt ! 
 
aan alle gezinnen die hun lidkaart reeds vernieuwd hebben! 
Samen met deze Kleine Bond valt ook je bonnenboekje 2017 in je 
brievenbus. Veel succes ermee! 
 
De gezinnen die hun lidgeld nog niet betaalden, krijgen tot januari 2017 
alsnog de kans dit te doen. Nadien kan er niet meer gespaard worden, 
noch met de lidkaart (=spaarkaart), noch met de kortingsbonnen uit dit 
bonnenboekje. 

 
 



Uitslag van de ballonwedstrijd 2016 

Zomerendfeesten 26 – 27 augustus 
 

 
Tijdens de zomerENDfeesten 2016 werden 200 ballonnen de lucht in 
gestuurd. 32 kaartjes kwamen terug naar ons secretariaat. De vijftien 
verste ballonnen wonnen een prijs(je). Iedereen, waarvan het kaartje 
terug gekomen is, werd per post verwittigd! Schrijf je ook een briefje 
naar de afzender? 
 

1. Van Eeckhout Maud, Hove......................... Zwolle (NL), 188,79 km 
2. Van den Noortgate Robbe, Hove ................................................... 
 ..........................................................Kampen (NL), 185,09 km 

3. Van Roosenbroek Emma, Boechout .... Doornspijk (NL), 169,66 km 
4. Lambrechts Marco, Bonheiden ............. Nunspeet (NL), 162,80 km 

Coden Lilith , Lint ........................... Nunspeet (NL), 162,80 km 
6.   Verhoeven Alexis, Hove .................. Hulshorst (NL), 159,48 km 
7.   Van Hecke Mirthe, Hove ....................... Stroe (NL), 141,09 km 
8.   Smeets Lena, Edegem ................... Terschuur (NL), 133,40 km 
9.   Persijn Jef, Hove .......................... Amersfoort (NL), 129,91 km 
10. Hoste Lia, Hove ................................. Maarn (NL), 117,42 km 
11. De Vries, Ryan, Rumst ...................... Houtem (NL), 109,43 km 
12. Geers Jens, Mortsel ...................... Schalkwijk (NL), 105,86 km 
13. Rijmenans Wout, Hove .................. Culemborg (NL), 104,19 km 
14. De Groof Mathias, Mortsel......... Schoonrewoerd (NL), 96,73 km 
15. Hostyn Seppe, Hove ................ Schoonrewoerd (NL), 96,54 km 
 

 

Met het hele gezin het bad in !   
 
De volgende zwemreeks start op 14 januari 2017, vervolgens op 21 en 
28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari, 11, 18 en 25 maart. 

 
Wil je er zeker bij zijn? Aarzel dan niet om in 
te schrijven via mail VANAF 5 december 
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, Tel 03/454.38.41 
zwemclub@gezinsbondhove.be 
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zondag 29 januari 2017   

in de Markgraaf  
om 11.00 uur 
 
 

klinkt  

Gezinsbond Hove  
op 2017. 

 
 

Een drink in een ongedwongen  

en gemoedelijke sfeer. 
 
 

Met een fotopresentatie blikken we terug op het voorbije jaar en 
we toosten op het vernieuwde bestuur. 

 
 
 

Er is kinderopvang voorzien! 
 

 
We nodigen je meteen uit  

en we hopen dan ook dat je zeker komt.  
Voor ons een duwtje in de rug, voor jou een kans om met andere 

leden een glas te drinken op 2017. 

 

 

welkom! 
 

 

 

 



Werelddansen!   
 
Op 28 oktober startte ‘werelddansen’ in de zaal van het Dienstencentrum 
' Ten Hove ', René Verbeecklaan 3. Wegens verbouwingswerken kan de 
volgende reeks daar niet doorgaan! 
 
De volgende reeks gaat door in de Markgraaf 
op 10, 17 en 24 februari, 3 en 10 maart,  
 
► telkens om 20.30 uur en de kostprijs is 3 euro per keer.  
► Zoals altijd kom je met gemakkelijk schoeisel en kledij.  
 
Kunnen dansen is niet nodig, willen dansen wel! Iedereen is WELKOM !   
 
Info: Jef en Marina Corsmit - gsm 0478 770283 

 

 ■‘Knuffelturnen’ 
 
voor kleuters tussen 2,5 en 4 
jaar, samen met een 
(groot)ouder.  
De tweede reeks van dit werkjaar 
gaat door op 12 en 19 februari, en 
op 12 en 19 maart,   
tussen 11 en 12 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.    
 



‘Sorry, maar ik moet nog naar de BONDSWINKEL’ 
 
Nog op zoek naar een cadeautje voor onder de kerstboom 
of nieuwjaar?  
Al eens aan een bioscoopcheque gedacht? Je krijgt per ticket 2 euro 
korting op je gezinsspaarkaart (= lidkaart). 
Reserveer tijdig !  
Tickets gereserveerd vóór 16 december kunnen afgehaald worden na 
afspraak per mail bondswinkel@gezinsbondhove.be of telefoon 03-
455 10 99 – GSM 0497 30 40 89.  
 

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 2017! 
 
Gebruik je  
► lidkaart bij : BRANTANO (10%), DAOUST-dienstencheques, 

STANDAARD Boekhandel, COLORA, de verfwinkel in Kontich en Wilrijk.  
► bonnenboekje (Kontich, Mortsel, Edegem) bij o.a.: Optiekzaken nrs 
14,15,38,39,41; Bloemen nr 16; Lingerie nr 36; damesmode nr 46;  
Fietsenwinkel nrs 23 en 37; geboortewinkel nr 35; sloten nr 40. 
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december 2016 

 

Za 3 Zwemclub  16.30 uur  Kontich – De Nachtegaal 

Zo 11 knuffelturnen 15.00 uur  Sportpark - Hove 

Ma 19  beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

 
 
 
 

 
 
Sinterklaas en Gezinsbond Hove, het blijft een prachtige jaarlijkse 
samenwerking! 
‘De 12 van Hove’ brachten ten voordele van ‘vzw with Love by Ferre’ het 
voorlopige getal van 5160 euro bijeen. Voorlopig, … er moeten nog 
activiteiten plaats vinden. 
Foto’s bekeken op www. gezinsbondhove.be? 
 
 

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). 

 
 
 

 
De Gezinsbond in Hove… 

 


