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Dag beste leden, 

 
2017 zal voor elke afdeling van de Gezinsbond in Vlaanderen een beetje 
apart of een speciaal jaar worden, tussen oktober 2016 en maart 2017 
worden immers de besturen van de afdelingen vernieuwd! Ook in onze 
afdeling werd daar werk van gemaakt. 
 
Vorige maand zijn enkele bestuursleden samen gekomen om de Hovese 
Gezinsbond door te lichten! 
Alle functies, diensten en activiteiten werden onder de loep genomen en 
wat blijkt? Gezinsbond Hove vindt nog steeds geëngageerde mensen om 
de Gezinsbond in Hove goed draaiende te houden. 
 
Op zondag 29 januari om 11 uur houden we onze nieuwjaarsdrink 
in De Markgraaf! Daar zullen we klinken op 2017 en zal het vernieuwde 
bestuur voorgesteld worden!  
 
Het vernieuwde bestuur zal andere accenten leggen, zeker in de 
communicaie met de leden.  
Vanaf nu verschijnen er nog 3 Kleine Bondjes per jaar en zal er meer en 
meer digitaal gecommuniceerd met jou door middel van een nieuwsbrief! 
De Kleine Bond verloren gelegd? Nieuwsbrief gemist? Alle info over de 
Hovese gezinsbond vind je op www.gezinsbondhove.be. Je voelt zelf aan 
dat ‘De Kleine Bond’ op middellange termijn zal verdwijnen.   
Ook een kinderoppas kan je nu digitaal aanvragen en tickets voor 
Kinepolis kan je bestellen per e-mail! We moeten mee met deze vorm 
van ledencommunicatie.  
 
Graag willen we je ook bedanken voor het vertrouwen in de Gezinsbond. 
 
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 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, N.M.B.S-passen en de lijnkaart met 10% korting. 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! 
 
Wij zijn blij dat je bij de gezinsbond blijft! 
Wij kunnen je niet missen! 

 

Jaak Van Baelen 

 

Kinderoppasdienst Hove vernieuwt! 
 
Vanaf 9 januari 2017 worden uw aanvragen enkel nog verwerkt via onze 
digitaal platform. 
 
Babysit nodig? 
Registreer je dan snel op www.kinderoppasdienst.be 
Mocht je problemen ervaren met de registratie en/of vragen hebben 
aarzel dan niet om ons te contacteren via ons vertrouwde mailadres: 
kinderoppas@gezinsbondhove.be 
 
Katia en Astrid 
Coördinatie kinderoppasdienst Hove 

 

‘Sorry, maar ik moet nog naar de BONDSWINKEL’! 

 
Mail eerst naar Hilde, bondswinkel@gezinsbondhove.be en spreek af om 
je bestelling af te halen. 
 
Al onze kortingen op een rijtje: 
 
■ Filmtickets 
UGC 8,50 euro - 2 euro korting 
Metropolis: 10,50 euro - 2 euro korting 
 

Opgelet! 
Zoals verschenen in De Bond van 2 december kan je vanaf maandag 5 
december Kinepolis bioscoopcheques ook  
via www.gezinsbond.be/ledenvoordelen bestellen met 
spaarkorting. 
 
De voucherprijs blijft 10.50 euro. Er wordt automatisch 2 euro 
spaarkorting per gekocht ticket in de online portemonnee geplaatst. 
Zoals bij alle andere spaarkortingen kan dit vanop diezelfde website 
nagekeken worden op de mijn.gezinsbond-pagina. 
Het bestelde aantal vouchercodes worden per mail bezorgd. Hiermee 
kunnen de leden dan naar keuze online plaatsen boeken bij de Kinepolis 

mailto:bondswinkel@gezinsbondhove.be


van hun keuze, of een print van de vouchercodes meenemen en ter 
plaatse bij Kinepolis inruilen voor een ticket. 
Je kan de werkwijze voor het bestellen van on line vouchers vinden op 
onze website www.gezinsbondhove.be 
Uiteraard kan u nog steeds terecht voor  papieren vouchers in ons 
verkooppunt  Mortselsesteenweg 35 bij Hilde Raats 
bondswinkel@gezinsbondhove.be 

 
■ 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 
 
■ N.M.B.S. passen en Lijnkaarten  
Vanaf 1 februari 2017 
zijn er nieuwe tarieven voor  N.M.B.S. passen en Lijnkaarten.  
 
N.M.B.S. 
Go Pass (2de klas): 52 euro, u krijgt € 2,60 korting op uw spaartegoed 
Key Card (2de klas): 22 euro, u krijgt € 1,10 korting op uw spaartegoed 
Rail Pass (1ste klas): 118 euro, u krijgt € 5,90 korting op uw 
spaartegoed 
Rail Pass (2de klas): 77 euro, u krijgt € 3,85 korting op uw spaartegoed 
 
De Lijn  
een lijnkaart kost 15 euro. 
De korting voor leden blijft onveranderd 10 %, dus 1,50 euro via 'de 
lidkaart waarmee je spaart' 
De lijnkaarten die u dan nog in gebruik hebt behouden hun waarde, ook 
na 1 februari. Op tram of bus wordt er van deze lijnkaarten vanaf 1 
februari 1,50 euro per rit afgetrokken. Voor de laatste rit zal er niet 
genoeg opstaan, maar dat kan cash bijbetaald worden. 
 

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. 

 



januari  
 

Za 14 zwemclub 16.30 uur Kontich 

Ma 16 belggingsclub 20.00 uur De Markgraaf 

Za 21 Zwemclub  16.30 uur Kontich 

Di 24 GOSA: Modemuseum Rik 
Wouters  

13.45 uur  Nationalestraat 28 
Antwerpen 

Za 28 zwemclub 16.30 uur Kontich 

Zo 29  Nieuwjaarsdronk 
Wandeling Schiplaken 

11.00 uur 
13.00 uur 

De Markgraaf 
Sportpark  

 

GOSA (= GrootOuders en SeniorenActie) bezoekt 

‘Tentoonstelling Rik Wouters’ in het Modemuseum.  
 
Naar aanleiding van het 100-jarig overlijden van de schilder/beeldhouwer 
Rik Wouters, werd er een speciale tentoonstelling samengesteld door het 
KMSA en het Modemuseum rond het thema ‘Huiselijk Geluk’. Naast de 
kunstwerken van Rik Wouters zijn er ook verschillende creaties te zien 
van hedendaagse Belgische modeontwerpers zoals Dries Van Noten, Ann 
Demeulemeester e.a…  
Praktisch:  
Deelnameprijs:  
gids+inkom: €10 voor leden, €12 voor niet-leden  
Inschrijven  
bij Christiane Fagardo, tel.03-322.49.41 of via e-mail: 
eddy.plichart@telenet.be.  
Daarna overschrijven op rek. BE54 7310 2207 9797  van de              
Gezinsbond Brabo met vermelding ‘Rik Wouters’’.  
Plaats van afspraak:    
Modemuseum, Nationalestraat 28, Antwerpen 
Aanvang: 14.00u maar we verzamelen ten laatste om 13.45 uur 

 

Wandelen in Schiplaken. 
 
Op 29 januari 2017 trekken we naar Schiplaken voor een prachtige  
wandeling. Deze tocht van ongeveer 10 km leidt ons langs weilanden en 
akkers en verder door het Steentjesbos. Onderweg komen we door het 
kasteelpark van Schiplaken.  
Sommige wegen kunnen drassig zijn, goede wandelschoenen zijn aan te 
raden.  
Bijeenkomst aan Sportpark van Hove om 13.00 uur.            
Samenrijden is nog nooit een probleem geweest. 
Info: Jef Corsmit   GSM 0478 770 283 

mailto:eddy.plichart@telenet.be


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. 

 
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! 

 
Er is kinderopvang voorzien! 

 

 

De Gezinsbond wenst je  een ‘sprankelend’ 2017.    
Ook in 2017 zal het gezin zijn rol als hoeksteen van de samenleving met 
verve vervullen. De geborgenheid van het gezin, in haar ruimste 
betekenis, staat opnieuw hoog op de lijst van geluksvoorwaarden. De 
Hovese Gezinsbond wenst je die geborgenheid, wenst je veel geluk met 
je partner, met de kinderen en kleinkinderen. Dat er vele redenen zijn 
om knuffels en kussen te geven en te krijgen. 
En verder wensen wij  jou een jaar waarin je veel vreugde en 
vriendschap mag ervaren, waarin je mag blaken van gezondheid en veel 
beroepsvreugde  mag kennen, een jaar waarin je kunt zeggen: dit kan 
niet meer stuk. 



februari 
 

Za 4 zwemclub 16.30 uur Kontich 

Vr 10 werelddansen 20.30 uur De Markgraaf 

Za 11 instapdag kinderoppas 
Zwemclub 
GOSA : Bezoek Havenhuis 

10.00 uur 
16.30 uur 
volzet 

Aartselaar 
Kontich 

Zo 12 knuffelturnen 11.00 uur  Sportpark 

Vr 17  werelddansen 20.30 uur De Markgraaf 

Za 18  zwemclub 16.30 uur Kontich 

Zo 19 knuffelturnen 11.00 uur Sportpark 

Ma 20 beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

Vr 24  werelddansen 20.30 uur  De Markgraaf 

Za 25  zwemclub 16.30 uur Kontich 

 

Werelddansen!   
 
Op 10 februari start de tweede reeks werelddansen in de Markgraaf. 
De volgende avonden gaan door op 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.    

 

Instapdag voor kinderoppassers! 

11 februari      
 
Het Gewest Antwerpen organiseert een nieuwe instapdag voor 
nieuwe babysitters op zaterdag 11 februari 2017 om 10.00 uur in 
zaal De Hamer, della Faillelaan 21 te Aartselaar. Deze bestaat uit een 
gevarieerd programma waarin eerder theoretische vorming samengaat 
met animatietechnieken. Wil je babysitten dan is deze instapdag 
verplicht. 
 
Hoe ziet zo’n dag eruit voor de babysitters? 
Voormiddag 
We beginnen met een spelronde om mekaar wat beter te leren kennen. 
Zo heb je meteen contact met de andere kinderoppassers. Je ervaart hoe 

het is om creatief met materialen te werken en 
je doet ideeën op om kinderactiviteiten te 
verzinnen. 
Daarna volgt een sessie 'Oeps… wat nu', over 
probleempjes die kunnen opduiken bij een 
babysitopdracht.  
Middagmaal (wij voorzien broodjes) 

Namiddag 
We beginnen met een opwarmer. Daarna krijg je heel wat tips over 
EHBO en veiligheid bij het oppassen. Na een laatste sessie creatieve 
technieken, krijg je nog wat praktische info.  
Info en inschrijven bij : 
Katia De Backer, Beekhoekstraat 4, 03/455 19 06 
e-mail: kinderoppas@gezinsbondhove.be 
Om organisatorische redenen is het totaal aantal inschrijvingen beperkt. 

 

GOSA bezoekt ‘Het Havenhuis’ ! 
Op 11 februari organiseert GOSA een bezoek aan het havenhuis. 
Dit bezoek is reeds volledig bezet! Gezinsbond Hove organiseert een 
bezoek aan het Havenhuis op 7 oktober. Info in de volgende ‘De 
kleine Bond’ of www.gezinsbondhove.be 
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maart  
 

Vr 3 werelddansen 20.30 uur De Markgraaf 

Vr 10  werelddansen 20.00 uur DeMarkgraaf 

Za 11 zwemclub 
Gewestelijke Lentekwis 

16.30 uur 
20.00 uur  

Kontich 
’t Parkske, Mortsel 

Zo 12 knuffelturnen  Sportpark 

Di 14 GOSA: Bezoek aan het 
Zuiderpershuis 

13.45 uur Hoek Waalse kaai, 
Timmerwerfstraat 

Za 18 zwemclub  Kontich 

Zo 19  Gezinsbond Hove plant 
weer een geboorteboom! 
 
knuffelturnen 

11.00 uur 
 
 
11.00 uur 

Kleuterschool “De 
Paddenstoel’, 
Oudstrijdersstraat 
Sportpark 

Ma 20 beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

Za 25  zwemclub 16.30 uur  Kontich 

 

Derde editie Lentequiz – 11 maart 2017 

 
Elke ploeg mag minimum 4 en maximum 6 personen tellen. Kom met uw 
afdelingsbestuur, met (Bonds)vrienden of familie ... 
 
Iedereen krijgt een prijs mee naar huis en er zijn zoals altijd weer mooie 
aanwezigheidsprijzen. 
 
Wanneer: zaterdag 11 maart 2017 stipt om 20u00 
 
Waar:       zaal 't Parkske, Edegemsestraat te Mortsel 
 
Inschrijven:  kost 15,00 euro per ploeg  
Vanaf nu bij Wilfried Jennen :  0477 35 80 00 of 
wilfried.jennen@gezinsbond.be 

 

GOSA bezoekt het Zuiderpershuis op dinsdag 14 

maart! 
Het Zuiderpershuis was voorheen (sinds 1883) een grote hydraulische 
krachtcentrale die o.m. zorgde voor de aandrijving van 156 
havenkranen, zes sluizen en 3 bruggen. Tot 1977 was het nog 
operationeel om de Nassaubrug aan te drijven. De foyer, waarvoor 
architect Bob Van Reeth de inrichting ontwierp, groeide uit tot een 
ontmoetingsplek voor mensen van alle verschillende continenten.  Heb je 
zin om met ons eens een rondleiding te maken doorheen het 
gebouwencomplex waar je nog heel wat overblijfselen kan terug vinden? 
Schrijf dan vlug in!  

mailto:wilfried.jennen@gezinsbond.be


Praktisch:  
Deelname prijs: € 6 voor leden, € 8 voor niet-leden (tas koffie 
inbegrepen)  
Inschrijven: voor eind februari bij Guido Antheunis, tel. 03-658.15.48 
of guidoantheunis@gmail.com. Pas na bevestiging het verschuldigde 
bedrag storten op rek. BE54 7310 2207 9797 van de Gezinsbond Brabo 
met vermelding ‘Zuiderpershuis’.  
Plaats van afspraak: ten laatste om 13.45 u aan de Gedempte 
Zuiderdokken, hoek Waalse kaai en Timmerwerfstraat.  

 

Geboorteboomfeest  

 
Op zondag 19 maart  

planten we weer een geboorteboom! 
 

 
 
Alle gezinnen van Hove en in het bijzonder ‘gezinnen met een 
geboorte in 2016’ worden uitgenodigd op het geboorteboomfeest 2017 
van Gezinsbond Hove in samenwerking met het gemeentebestuur. 
 
Op zondag 19 maart komen we samen in de ‘Paddenstoel’ van 
kleuterschool Regina Pacis 1, (ingang Oudstrijdersstraat) om 10.45 uur. 
Rond 11.00 uur planten we de geboorteboom in Park Frijthout in 
aanwezigheid van de Burgemeester. 
 
Daarna toosten we op de kindjes en de ouders met een natje en een 
droogje. 
. ouders met een geboorte in 2016 schrijven in via  
info@gezinsbondhove.be of 03-455 53 16. Vermeld je naam en 
aantal volwassenen en kinderen en vergeet de naam van je 
kindje niet. 
. JAanimo animeert de kinderen met sminkstand en springkasteel.  
. Einde rond 13.00 uur. 

 2016Geboorteboomfeest

mailto:guidoantheunis@gmail.com
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april 
 

Ma 10  beleggingsclub 20.00 uur  De Markgraaf 

Di 18  Gosa verkent de Botaniekenhof 
en omgeving van 
Bourlaschouwburg! 

14.00 uur  Leopoldplaats 

Za 29  Gewestelijke busreis : 
Maastricht 

  

 

GOSA wandelt ! 

‘Op verkenning langs de Botaniekenhof en de Bourla 

schouwburg’ 

Dinsdag 18 april! 
 
In Antwerpen valt nog heel wat geschiedenis en cultuur te beleven!  
Aan het ruiterstandbeeld van K. Leopold I (aan de zijkant van de 
Nationale bank), Leopoldplaats, wacht onze gids ons op om 14.00 uur 
met haar verhalen. Vervolgens leidt ze ons naar de plantentuin, ‘De 
Botaniekenhof’, voor de Antwerpenaars die hem kennen. Dat ‘kennen en 
kennen’ niet altijd helemaal waar is, kunnen de geschiedenis en 
merkwaardigheden van deze tuin ons openbaren. Ook de Bourla 
schouwburg en omgeving zal nadien weer onze aandacht vragen. Dus, 
absoluut geen grote afstandswandeling, geen vermoeiende tocht maar 
zeker en vast wel boeiend!  
Praktisch:  
Deelname prijs: € 4 voor leden, € 6 voor niet-leden.  
Inschrijven: fam. Waeterschoot, tel. 03-322.12.75 of 
mail waeterschoot.billion@hotmail.com., waarna het verschuldigd bedrag 
gestort kan worden op rek. BE54 730 2207 9797  van de Gezinsbond 
Brabo met vermelding ‘Stadswandeling’.  
Aanvang:14.00 uur, ruiterstandbeeld, Leopoldplaats. 

 

Gewestelijke busreis naar Maastricht  

Zaterdag 29 april  
 
programma:   
 
. 8.00 vertrek Dockx, Boomsesteenweg, Wilrijk (gratis parking onder de 
brug) 
. Tongeren, Jekerdal 
. Maastricht: de mergelgrotten 
. Lunch in refter van de grotten 
. Namiddag  
. wandeling door de oude stad in 2 wandellussen 



. of wandeling in de 
ceramiekwijk 
. of vrij shoppen 
. 17.00 uur warm 
avondmaal 
. 18.30 uur vertrek naar 
huis 
 
Prijs:leden van de 
Gezinsbond en + 12 jaar: 
35,00 euro 
leden van de Gezinsbond 
–12 jaar: 25,00 euro 
Niet-leden: 60,00 euro 
 
(De moeite waard en eigenlijk als je het programma bekijkt 
spotgoedkoop! Onze afdeling betaalt 12,50 per lid dat meegaat, 
Gewest betaalt 10,00 per lid dat meegaat!) 
 
Info en inschrijven: bij Louis Ryckmans: rylmak@hotmail.com  
of 0485 34 42 40 

 

De 12 van Hove! 
Op 20 december 2016 
tussen 20 en 22 uur werd 
Gezinsbond Hove bij 
monde van Stefaan B. en 
een delegatie van ‘de 12 
van Hove’ geïnterviewd in 
het kader van de warmste 
week. Surf naar onze 
website en klik het filmpje 
aan.   
 

Wie het nog niet weet 
‘De 12 van Hove’ brachten 6350 euro tezamen voor vzw. With love by 
Ferre’ 

 

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). 
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