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29 januari …nieuwjaarsdrink en afscheid van Jaak 

Van Baelen als voorzitter…. 
 
Geluk bestaat uit 3 dingen: 
iets om van te houden, 
iets om te doen, 
iets om naar uit te kijken. 
Ik wens jullie in 2017 
iets om van te houden, 
iets om te doen 
iets om naar uit te kijken! 
 
Zoals jullie al allemaal weten is dit de laatste keer dat ik optreed als 
voorzitter van de Hovese Gezinsbond. Nu woensdag 8 dagen zal de 
overdracht officieel gebeuren, in het bijzijn van een afgevaardigde van 
het gewest. 
Zo gaat dat nu eenmaal in de Gezinsbond, terecht, in principe wordt de 
voorzitter verkozen. Democratie moet men met de grootste zorg 
behandelen en hoog in het vaandel dragen. 
 
Na 10 jaar is het voldoende geweest en echt ik had geen ambitie om het 
record van Dree Vandijck te breken.  
Ik heb het voorzitterschap graag ter harte genomen en ik weet ook dat 
niemand onvervangbaar is. 
 
In november vorig jaar werd de Gezinsbond Hove door enkele mensen 
van het bestuur doorgelicht. En wat bleek? Er zijn nog altijd genoeg 
bestuursleden om de essentiële diensten en de activiteiten te leiden en 
te organiseren. Dat is een geruststelling voor de toekomst. 
 
Bij de viering van het 90-jarige bestaan van de Gezinsbond  door het 
gemeentebestuur antwoordde ik op de vraag over het volgende 
voorzitterschap dat …………..’het nieuwe bestuur niet beter zal zijn, ….. De 
aanwezigen beschouwden het als een lapsus en lachten, maar wat ik 
daarna nog zei was: ‘en niet slechter’. De redenering was : Het nieuwe 
bestuur zal niet beter zijn, zal niet slechter zijn, maar anders. Andere 
mensen, andere voorzitter, andere activiteiten, andere communicatie  en 
juist dat ‘anders’, geeft een kick aan het bestuur en een boost aan de 
vereniging. Ook dat was voor mij een reden om het voorzitterschap 
vacant te stellen.  
 
Beste bestuursleden, 
Beste vrienden en sympathisanten van de Gezinsbond 
blij dat jullie hier zijn. 
 



 
Ik ga weg als voorzitter met een ‘goed gevoel’ en een ‘dag allemaal’ 
onder de arm. 
 
Een goed gevoel omdat wij, Uschi en ik, dankzij de Gezinsbond ons 
hebben kunnen integreren in Hove. 42 jaar geleden kwamen wij in Hove 
wonen. In Ritmica ontmoette ik Ivo Roels en die bracht ons in contact 
met Dree. En zo kwamen we terecht in de vaart van de Gezinsbond. 
Eerst in het jeugdatelier, daarna de lay-out van de Kleine Bond en de 
zomerendfeesten.  
 
Een goed gevoel ook omdat we met de Gezinsbond enkele jaren geleden 
kinderarmoede op de politieke agenda gezet hebben. Het 
participatiecharter was en is nog steeds een mogelijk antwoord op 
kinderarmoede in Hove. Iedere vergelijking loopt mank, maar ik vergelijk 
dit graag met het ‘Wir schaffen das’ van Angela Merkel.  
Het participatiecharter is moreel en ethisch zeer hoogstaand, maar niet 
gedragen door voldoende verenigingen om iets te betekenen. Misschien 
moet het maar eens van onder het stof gehaald worden en herbekeken 
worden. Kinderarmoede moet de zorg blijven van de Gezinsbond die zich 
niet mag laten inpakken door individualisme en de tijdgeest.  
 
Vorig jaar nam de Gezinsbond het initiatief om samen met 12 
verenigingen samen te werken om een respectabele som in te zamelen 
als sinterklaasgeschenk voor de ‘vzw with love by Ferre’.  Dat we daar 
toe in staat waren: dat gaf een goed gevoel. 
 
Mijn ‘goed gevoel’ over de Bond heeft er ook mee te maken dat ik het 
geluk heb gehad om als voorzitter mensen te ontmoeten die begaan 
waren met de Gezinsbond, zowel binnen als buiten de Gezinsbond. Maar 
bovenal een gemeende dankjewel aan de huidige bestuursleden. Jullie 
maakten van de Gezinsbond een blijvende parel aan de kroon van het 
Hovese verenigingsleven. Houden zo! 
 
Een goed gevoel ... omdat ik in de Bond Dree, Paul en Monique ben 
tegengekomen.  
Van Dree leerde ik hoe je een vereniging moet leiden en dat je als 
voorzitter dankbaar moet zijn en veel respect moet hebben voor de 
energie die bestuursgezinnen in de vereniging steken. En persoonlijke 
contacten daar gaat het om.   
Paul en Monique,  jullie waren voor mij  ‘compagnons de route’ in de 
Hovese Gezinsbond. Wij hebben veel samen gedaan en ik kon altijd op 
jullie rekenen als mijn Bondse agenda niet strookte met de agenda van 
Uschi, als je begrijpt wat ik bedoel.   
 
En last but not least Uschi. Zij gaf mij de ruimte zodat ik me voor de 
Hovese Gezinsbond kon inzetten. Zij was mijn klaagmuur maar ook mijn 



 
raadgever. Zij las als eerste de kleine Bond en was ook daardoor mijn 
censor willens nillens… 
Zij stond achter en naast mij en was altijd stand by in kwade en goede 
dagen bij de Gezinsbond. 
 
Vanaf juni 1994 was het voor Uschi en mij geen gemakkelijke periode en 
nu nog niet. Wij hebben er het maximum uit gehaald, ook door jullie 
steun, bemoediging en interesse . Daarvoor  mijn  dank, ….. en dat is het 
beste gevoel. 
 
Als slot wil ik als voorzitter nog één ding zeggen  
‘dag allemaal’.  
En toch….. ’Altijd als je denkt: ‘Dit is het einde’, sta je op de grens van 
wat begint’. Het begint. 
 
Bedankt ! 
Jaak Van Baelen 
29 januari 2017 

 

 

‘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! 
Kinepolis bioscoopcheques kan je ook  
via www.gezinsbond.be/ledenvoordelen bestellen met 
spaarkorting. 
Je kan de werkwijze voor het bestellen van online 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 
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Mobistar Tempo 15 euro - 0,60 euro korting 
 
■ N.M.B.S.-passen en Lijnkaarten  
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. 
 

 
 
 

Kinderoppasdienst Hove vernieuwt! 

 
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 
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Alle info over wat en wie in de Hovese 

Gezinsbond ! 

 
. Secretariaat: info@gezinsbondhove.be 
Hilde Raats, Mortselsesteenweg  35     
T-03-455 10 99 
. Website: www.gezinsbondhove.be 
Paul Hoppenbrouwers, Hoverheide 24 
T-03-455 63 80 

 
Eerst willen we je zeggen dat de Gezinsbond ook achter jouw gezin staat, 
de Gezinsbond ijvert voor een kind- en gezinsvriendelijke samenleving.  
Een kindnorm is een goede maatstaf bij het uitwerken van een 
gezinsvriendelijke samenleving. Een samenleving die uitgebouwd wordt 
op een maat die ook voor kinderen goed is, is ook een goede 
samenleving voor andere zwakkere groepen en eigenlijk voor iedereen. 
Wij hopen dat je mee deze visie deelt en mee wilt helpen om deze 
kindvriendelijke samenleving te realiseren. 
 

Kleine kinderen, kleine zorgen? 

 
 Brieven aan jonge ouders, geboortegeschenk en 

geboorteboom: Alle gezinnen met een geboorte ontvangen 
Brieven aan Jonge Ouders en hebben vanwege de Gezinsbond 
een geboortegeschenk tegoed. Jaarlijks planten we, in 
samenwerking met het Gemeentebestuur, een geboorteboom. 
Info :  Caroline Marichal – Honings, Onderwijsstraat 12 
 T-03 454 51 56  

e-mail: chonings@hotmail.com 
  

• Kinderoppas: Dankzij de kinderoppasdienst kan u er altijd eens 
met zijn tweetjes tussenuit. Flexibele opvang kan, na afspraak en 
als er oppassers beschikbaar zijn. 

  Astrid Heyse, Bosduiflaan 8 
  Katia De Backer, Beekhoekstraat 4 
  Registratie : www.kinderoppasdienst.be 

Info :  kinderoppas@gezinsbondhove.be 
  GSM kinderoppas : 0475/ 67 11 52  
 

 Tweedehands speelgoedbeurzen: 
 11 november (binnenspeelgoed) en  
1 mei (buitenspeelgoed):  
Daar verkopen gezinnen kinderspullen die in goede staat zijn,   
maar die ze zelf niet meer gebruiken. Met deze 
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tweedehandsbeurzen willen we jonge gezinnen helpen om tegen 
een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. En als verkoper 
krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering.    
Info:  Nele Kint – Schoors,  Meylstraat 53 
 T- 0472 57 77 81  
 e-mail: speelgoedbeurs@gezinsbondhove 
  

Caroline Marichal-Honigs, Onderwijsstraat 12 
 T-03 454 51 56 

  e-mail: speelgoedbeurs@gezinsbondhove 
  

Kinderen vervelen zich nooit! 

 
 JAanimo = JEUGDATELIERanimo. Kinderen van 3 tot 11 jaar 

komen 25 keer per jaar samen in het JOC. Gevormde monitoren 
werken rond vijf expressievormen. 
In ‘’t Vervolg’ kunnen tieners van het 1ste tot en met het 4de 
middelbaar onderwijs op zaterdagavond tussen 19.00 en 21.00 
uur zich uitleven, ook onder leiding van ervaren monitoren. Na ‘’t 
vervolg’ kunnen ze stage doen als animator en cursus volgen bij 
Ayfa – gezinssport Vlaanderen. Aansluitend kunnen ze zich 
engageren als echte JAanimo-animator. 
Info:   e-mail: jaanimo@gezinsbondhove.be 
 

 In het najaar kunnen de Hovese kinderen Sint en Zwarte Piet 
begroeten op het Sinterklaasfeest 
Info: Stefan Beeldens, Nieuwstraat 40 

                       GSM: 0497 83 34 81 
         e-mail: sinterklaas@gezinsbondhove.be 
 

 Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding 
voor peuters en kleuters samen met één van hun (groot)ouders. 
Info:  Chris Vijvermans, Molenstraat 15 
  T-03 288 59 95 GSM 0498 33 25 46 
  e-mail: knuffelturnen@gmail.com 
 

Tienerkinderen, Tienervreugde? Tienerzorgen? 

 
 BOTsing: De tienerzorgen willen we met je delen in ons 

viermaandelijks gratis opvoedingsondersteunende  tijdschrift 
voor ouders van 12 – 16 jarigen. 
Info:  BOTsing, Troonstraat 125, 1050 Brussel  
         T-02/507 89 50       

e-mail: botsing@gezinsbond.be 
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 Babysit: Jongeren kunnen als babysit verantwoordelijkheid 

opnemen én wat zakgeld verdienen. Het bijwonen van een 
instapdag is een voorwaarde. 
Info:  Astrid Heyse, Bosduiflaan 8 

  Katia De Backer, Beekhoekstraat 4 
  kinderoppas@gezinsbondhove.be 
  GSM kinderoppas: 0475 67 11 52 
 
 

Voor grote gezinnen… 

 
 Kortingskaart of korting op het openbaar vervoer. 

De kortingskaarten voor het openbaar vervoer zijn een begrip bij 
gezinnen met drie of meer kinderen. Met deze kaart heb je 
korting op individuele treintickets van de NMBS. 
Info:  Annick Bogaerts, Beukenlaan 19 
          T- 03/290 09 30           

 GSM: 0495 56 58 17 
         e-mail: spoorkaart@gezinsbondhove.be 
 

Sociaal-cultureel werk 

 
 GOSA is de grootouders- en seniorenactie van de Gezinsbond. 

De GOSA van de gewesten Brabo en Antwerpen richten ongeveer 
maandelijks een activiteit in, speciaal bedoeld voor senioren. Alle 
leden van onze afdeling kunnen hier individueel of met vrienden 
aan deelnemen. 
Info: www.gezinsbondhove.be 
 

 Vorming: Onze educatieve activiteiten helpen u bij de opvoeding 
van uw (klein)kinderen. 
Info:  Jaak Van Baelen, Patrijzenlaan 23 
  T- 03 455 53 16    

 e-mail: info@gezinsbondhove.be 
 

 We bieden ook culturele  en gewoon gezellige 
ontmoetingsmomenten o.a. zomerzoektocht, museumbezoek … 
Info: www.gezinsbondhove.be 
 

In clubverband 

 
 Zwemclub: Iedere leeftijd vindt zijn gading in de zwemclub. 

Babyzwemmen, watergewenning vanaf 3 jaar, kleuterzwemmen 
vanaf 5 jaar en volwassenen kunnen hun techniek bijschaven 
o.l.v. gevormde monitoren. 
Info:  Pieter en Dominik Scheerlinck - Meuleman, 
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  Geelhandlaan 13  
  T- 03 454 38 41  
  e-mail: zwemclub@gezinsbondhove.be  
 

 Wandelclub: De Wandelclub organiseert i.s.m. KWB 
wandeltochten, zonder echt kilometers te vreten. 
Info:    Jef en Marina Corsmit – Geukens, Kievitslaan 16 

 T- 03 455 93 64       
 e-mail: jefcorsmit@skynet.be 
 

 Werelddansen: Jong en oud zijn welkom. Voor je het beseft, 
dans je mee! Voorkennis is niet vereist. 
Info:    Jef en Marina Corsmit – Geukens, Kievitslaan 16 

 T- 03 455 93 64     
 e-mail: jefcorsmit@skynet.be 
 

 Beleggingsclub: De maandelijkse vergaderingen zijn beperkt 
tot de leden. 
Info:  Ludo Van Reeth, Boechoutsesteenweg 146/9 
  T-03 455 60 77       

 e-mail: vanreethludo@skynet.be 
 

Voor alle gezinnen… 

 
 Gezinskrant ‘DE BOND’: Een 14-daagse gezinskrant met 

gezinspolitieke reportages, cultuur en ontspanning. 
 

 De Kleine Bond verschijnt 3 keer per jaar. Activiteiten en 
diensten in Hove worden erin aangekondigd. 
Info:   Jaak Van Baelen, Patrijzenlaan 23 
  T-03 455 53 16    

 e-mail: j_vanbaelen@telenet.be 
 

 De Nieuwsbrief herinnert je aan de activiteiten en geeft een 
update van De Kleine Bond.  
Info:   Nele Schoors, Meylstraat 53 
  GSM 0472/577781 
  e-mail: nele_schoors@hotmail.com 
 

 Website: Wens je info over Gezinsbondhove? Diensten? 
Activiteieten? Surf naar www.gezinsbondhove.be 
Info:    Paul Hoppenbrouwers, Hoverheide 24  
  T- 03 455 63 80 
  e-mail: paul.hoppenbrouwers@telenet.be 
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 Lidkaart=spaarkaart: Leden van de Gezinsbond genieten van 

speciale gunsttarieven op talrijke activiteiten. 
Een lijst van handelaars in de omgeving van Hove die korting 
geven via de spaarkaart/lidkaart is verkrijgbaar. 
Info:   Annick Bogaerts, Beukenlaan 19 
  T-03 290 09 30 
  e-mail: spoorkaart@gezinsbondhove.be 
 

 Bondswinkel: Daar koop je treinpassen en GSM-kaarten met 
5% korting en de lijnkaart met 10% korting op de 
gezinsspaarkaart. Bij aankoop van bioscooptickets voor UGC en 
Metropolis bieden we 2 euro korting aan per ticket, eveneens via 
de spaarkaart.  
Info: Erik en Hilde Op de Beeck – Raats, 
 Mortselsesteenweg 35  

  T-03 455 10 99 
 e-mail: bondswinkel@gezinsbondhove.be  

 

Onze vertegenwoordiging in… 

 
 Centrumraad Dienstencentrum Ten Hove 

Info:   Monique Slaets, Hoverheide 24 
   e-mail: slaets.monique@telenet.be 
 

 Cultuurraad  
Info:   Myriam Noterman, Geelhandlaan 66  
   e-mail: myriam.noterman@skynet.be 
 

 Lokaal overleg Kinderopvang en 
Opvoedingsondersteuning 
Info:   Myriam Noterman, Geelhandlaan 66  
   e-mail: myriam.noterman@skynet.be 
 

 Ouderenadviesraad   
Info:   Monique Slaets, Hoverheide 24 
   e-mail: slaets.monique@telenet.be 
 

 Sportraad  
Info: Paul Hoppenbrouwers, Hoverheide 24 

    e-mail: paul.hoppenbrouwers@telenet.be 
 

 Jeugdraad  
Info:      zie www.jaanimo.be 
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Belangrijke adressen… 
 

 Voorzitter:  
Dominik Meuleman, Geelhandlaan 13  T-03 454 38 41 
e-mail: dominik.meuleman@belgacom.net 

 Ondervoorzitter:  
Caroline Honings, Onderwijsstraat 12  T-03 454 51 56  
e-mail: chonings@hotmail.be 

 Penningmeester: 
Ben Van der Poorten, Azalealei 19  T-03 454 60 63  
e-mail: b.vanderpoorten@skynet.be 

 Secretaris: 
Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35  T-03 455 10 99 
e-mail: info@gezinsbondhove.be 
 
 

 
Wens je lid te worden?  
Neem contact op met Jo en Mieke Van  
Couteren – Wijnandt, Antwerpsesteenweg 170 Kontich 

      03/455 61 32 – e-mail: lidkaart@gezinsbondhove.be 
 

 

Van baby tot volwassene…in de zwemclub van 

de Gezinsbond Hove is er voor iedere leeftijd 

plaats ! 
 

Inmiddels zitten de 
zwemreeksen er weer op en kan 
er vanaf 1 juni opnieuw 
ingeschreven worden voor onze 
zwemlessen in het najaar 2017.  
Vanaf 23 september herbeginnen 
onze zwemlessen in het 
gloednieuwe zwembad “De 
Nachtegaal”.   
 
Wegens het grote succes van 

onze zwemclub, blijft de organisatie van onze zwemlessen onveranderd. 
Dit betekent dat we nog steeds de ultieme gelegenheid bieden aan 
gezinnen om met het hele gezin tegelijkertijd op ieders niveau (beter) te 
leren zwemmen!   Zwembad “De Nachtegaal” en ons team geëngageerde 
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monitoren staan vanaf zat 23 sept weer helemaal klaar om aan een 
nieuwe reeks te beginnen! 
Praktisch: 
 
■ Zwembad “De Nachtegaal” - Duffelsesteenweg 145, Kontich 
■ 10 opeenvolgende zaterdagen 

Zat 23 en 30 september  
Zat 7, 14, 21 en 28 oktober 
Zat 18, 25 november  
Zat 02 en 9 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. 
• Kinderzwemmen:  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 :   45 € 
. ouder dan 18 :   50 € 

• Je komt met het hele gezin… 165 € 
 
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 
VANAF 1 juni 2017, 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 
zwemclub@gezinsbondhove.be 
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Het wordt weer stilaan zomer, en dan is het tijd voor de 

zomerzoektocht! 
 
■ Dienstencentrum Ten Hove, Gezinsbond-Hove en beweging.net-Hove 

nodigen jong en oud uit om deel te nemen aan de 
 

LUSTRUMZOEKTOCHT, 

 
de 10de Zomerzoektocht en Kinderzoektocht 
van 1 juni tot 21 augustus 2017. 
■ Voor de prijs van € 3 kan je als volwassene of jongere weer deelnemen 

aan een zoektocht met foto’s en vragen. 
Kinderen van de lagere school nemen voor € 1 deel aan de traditionele 
fotozoektocht. 
■ Deelnameformulieren zijn vanaf 1 juni te verkrijgen: 

 - in het Dienstencentrum Ten Hove, René Verbeecklaan 3,  
   tel. 03/454 08 37, 
   enkel op werkdagen van 9 u. tot 16.30 u.;   
 - bij het gezin Hoppenbrouwers-Slaets, Hoverheide 24,  
   tel. 03/455 63 80; 
 - bij Gerda Pandelaers, M. Vermeeschlaan 25,  
    tel. 03/454 42 61.   

 

Natuurwandeling 
"VRIESELHOF" in Oelegem 

DINSDAG 6 JUNI om 14u15. 
 
■ Tijdens de begeleide natuurwandeling in dit beschermd landschap, met 
afwisselend dreven, oude bomen, vijvers, laat natuurgids Fons 
Waeterschoot ons volop genieten van het aanwezige natuurschoon, flora 
en fauna. Als afsluiter bieden wij u tenslotte een dranktraktatie aan in 
het vroegere koetshuis "de remise", omgebouwd tot drank- en 
eetgelegenheid. Kom mee genieten! 
■ Deelnameprijs:     € 3 voor leden      € 5 voor niet-leden     -  

dranktraktatie inbegrepen ! 
■ Inschrijven bij Fam. Waeterschoot - Tel. 03/322 12 75 OF mail naar 

waeterschoot.billion@hotmail.com.  Daarna overschrijven op rekening 
van Gezinsbond Brabo, nl. BE 54 7310 22 07 9797 met vermelding: 
"Natuurwandeling 6 juni 2017".                                                                                                         
■ Samenkomst aan parking Vrieselhof.  Bereikbaar met openbaar 

vervoer, nl. om 13u10 vertrek Lijnbus 610 (perron 32) op Franklin 
Rooseveltplaats. Afstaphalte: "Knodbaan" Oelegem rond 13u56. 
■ Terugrit : keuze uit 16u37  -  17u27  -  17u56  -  18u26.  

     



 

De ballon gaat niet meer op ! 
 
De Gezinsbond stopt met de ballonwedstrijd op de 
zomerendfeesten.  
 
Twee redenen liggen daarvan aan de basis.  
85-90% van die ballonnen knallen op grote hoogte uit elkaar en 
dwarrelen in kleine stukjes naar beneden om vervolgens ergens in de 
natuur terecht te komen met alle gevolgen voor vogels en dieren te land 
en in de zee. 
En twee, de hoeveelheid helium is beperkt. Wetenschappers 
waarschuwen dat de heliumvoorraad in de wereld aan een sneltempo 
aan het verdwijnen is. Volgens experts zou de Aarde over zo'n 25 tot 30 
jaar zonder helium kunnen komen te zitten, wat een ramp zou 
betekenen voor de medische sector. MRI-scanners maken namelijk 
gebruik van het gas in vloeibare vorm als koeling voor de 
supergeleidende elektromagneten.  
 
Tijden veranderen… we kunnen om ecologische en medische redenen de 
ballonwedstrijd niet meer verantwoorden, noch verdedigen…… 
 
Maar we hebben reeds een alternatief: 

De Gezinsbond organiseert een fotobooth.  
 
Gezinnen mogen met accessoires uit ‘de kist’ een zo origineel mogelijke 
foto maken. Men krijgt een foto mee naar huis en 1 exemplaar houdt de 
Gezinsbond om de tent mee te decoreren. Op de achterzijde van het 
exemplaar van de Bond dient elke kandidaat zijn mailadres en telefoon- 
nummer te noteren. De foto's nemen deel aan een fotowedstrijd en de 
meest originele foto's vallen in de prijzen.  
 

 
Spelend leren, waterpret, peutertuin en knotsgekke kapsels maken op 
het kinderfestival  

Schorremorrie! 
 
Zondag 27 augustus, 13.00 uur – 18.00 uur 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 
  
Op 27 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! 



 

Wandel je mee met Gezinsbond en KWB ! 
 

Op zaterdag 2 september 
2017 trekken we voor onze 
jaarlijkse avonturentocht 
naar Aywaille.  
De tocht is ongeveer 15 km, 
zeer aantrekkelijke en 
sportieve wandeling. Zoals 
alle avonturenwandelingen, 
veel stijgen en dalen, langs 
oude steengroeven en 
kasteelruïnes, overwoekerde 
paden of dwars door het 
bos.   
We spreken af aan de 

sporthal van Hove om 7.30 uur, voorzien van aangepaste kledij en 
picknick. 
 
De wandeling ter plaatsen start om 10.00 uur 
Verantwoordelijke Jef Corsmit -047477083. 
 

 
 
 
 

 
Geboorteboomfeest  19 maart 2017 
 
 
 



 

 

De Gezinsbond in Hove 
 

 
 

mei  

 

Ma 1 Tweedehandsspeelgoed 
en fietsenverkoop 

(reeds voorbij) 

 

juni  

 

Di 1 Inschrijving zwemclub 

Start lustrumzoektocht 

Di 6  GOSA: Natuurwandeling Vrieselhof 

 

augustus 

 

Ma 21 Einde lustrumzoektocht 

Vr 25 Zomerendfeesten  
met fotobooth Za 26 

Zo 27 Schorremorrie 

 
Noteer reeds : 

. 2 september : avonturenwandeling in Aywaille  

. 7 oktober : bezoek Havenhuis 

. 12 oktober : ‘ Het gaat me weer niet lukken´, over 
perfectionisme, in de Markgraaf, 20.00 uur! 
 

 
Foto’ s reeds bekeken van nieuwjaarsdrink en  geboorteboom? 
Surf vlug naar 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). 

 


