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Beste leden, 
 
Rond 1 oktober zal weer de uitnodiging tot hernieuwen van het lidgeld 
2018 in je brievenbus vallen! 
Wij hopen dat je bij de Gezinsbond blijft. 
 
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! 

 

 
 ‘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: 10,90 euro - 2 euro korting (Je kan Kinepolis 
biocoopcheques ook via www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 
bestellen met spaarkorting.) 
■ 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. 
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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. 

NIEUWS van de OUDERENADVIESRAAD ! 

Sinds 2013 is onze Hovese Gezinsbond als erkende ouderenvereniging 
opgenomen in de OUDERENADVIESRAAD. 
 
■ We vragen dan ook graag je aandacht voor twee komende activiteiten 

van deze adviesraad. Op dinsdag, 31 oktober, worden de Hovese 65-
plussers verwacht op het jaarlijkse Seniorenfeest in de refter van 
Regina Pacis. Het belooft een grandioze namiddag te worden met de 
bekende musicalzangeres Ann Van den Broeck.Een persoonlijke 
uitnodiging met alle details zal tijdig in je brievenbus vallen! Houd je 
brievenbus dus maar in de gaten! 
 
■ Op zaterdag 18 en zondag 19 november is het Dienstencentrum 

Ten Hove “the place to be” voor iedereen die  
. graag luistert naar boeiende voordrachten, gebracht door bekende en 
bevlogen sprekers, 
. interessante informatie wil krijgen over belangrijke thema’s en dit bij 
verschillende standhouders, 



. andere mensen wil ontmoeten bij een koffie met taart of een frisse pint. 

Wij kunnen je alvast op zaterdag de voordracht “De kunst van het 
ouder worden” van Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog en 
zeer boeiend verteller, extra aanbevelen.  
■ Uitgebreide informatie vind je in het katern “De Ouderenadviesraad in 

beeld” in INFO HOVE van oktober. 

 

ACTIVITEITEN van Gezinsbond Hove 

in het komende najaar! 
 

augustus 2017 

 

Ma 21 Beleggingsclub 

Vr 25 Deelname aan de zomerENDfeesten met fotobooth 
ter hoogte van Kapelstraat 10 Za 26 

Zo 27  Schorremorrie in Boom 

Ma 28 Uitslag en prijsuitreiking van de zomerzoektocht in 
Dienstencentrum te 14.00 uur  

 
■ Op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus is de Gezinsbond weer van 

de partij op de ZomerEndfeesten, niet met een ballonwedstrijd en de 
suikerspin, maar met 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.  
Waar ? ter hoogte van Kapelstraat 10 
Deelname in de onkosten: 1,5 euro 
 

 
■ Op zondag 27 augustus, van 13.00 uur – 18.00 uur, organiseert 

Gezinsbond-Gewest Antwerpen Schorremorrie, een superleuk 
kinderfestival in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 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! 
 
 
 



september 2017 

 

Za 2 Avonturentocht in Aywaille 

Di 19  Gosa: wandeling in de Antwerpse diamantwijk 

Za 23  Start zwemclub 

Vr 29  Start werelddansen 
 

■ 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 het Sportpark om 7.30 uur, voorzien van aangepaste 
kledij en picknick. 
 
De wandeling ter plaatsen start om 10.00 uur 
Verantwoordelijke Jef Corsmit -0478/77 02 83. 

 

■ Dinsdag 19 september: Wandeling in de Antwerpse diamantwijk 
Half oktober 2017 gaat in Antwerpen, als voorbode van de opening van 
het nieuwe museum, het diamantjaar van start. 
Maar wij gaan alvast enkele weken voordien onze kennis bijschaven door 
rond te wandelen in het wereldcentrum van de diamant. Een gids vertelt 
ons alles over de ‘bijna’ ondergang en tenslotte de heropstanding van de 
Antwerpse diamantnijverheid. Ook het dagelijks reilen en zeilen in de 
wereld van loepzuivere karaten zal op deze ‘Diamond Square Mile’ 
wandeling aan bod komen. 
Praktisch: 
Deelnameprijs: € 4 voor leden, € 6 voor niet-leden. 
Inschrijven: eerst tel. naar Fam. Waeterschoot 03-322.12.75 of mail 
naar waeterschoot.billion@hotmail.com. Vervolgens het verschuldigd 
bedrag storten op rek. BE54 7310 2207 9797 van de Gezinsbond Gewest 
Brabo met de vermelding ‘diamantwandeling’ en het aantal personen. 
Plaats van afspraak: Infobalie Toerisme in het Centraal Station 
(gelijkvloers via ingang Pelikaanstraat) ten laatste om 14 uur. 
Te bereiken: heel wat openbaar vervoer leidt naar het Centraal Station. 

 
■ Zaterdag 23 september start er een nieuwe reeks zwemlessen. 
Lid zijn van de Gezinsbond is een voorwaarde om in te schrijven! 
Praktisch: 
. Zwembad “De Nachtegaal” - Duffelsesteenweg 145, Kontich 

.10 opeenvolgende zaterdagen: 23 en 30 september; 7, 14, 21 
 en 28 oktober; 18, 25 november; 2 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 
  Kleuterzwemmen: vanaf 4,5 jaar leer je arm en 
  voetbewegingen. 
. 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 € 
 
Wil je er zeker bij zijn? Aarzel dan niet om in te schrijven via mail, want 
zoals steeds is het aantal zwemmers per groep beperkt. Bij inschrijving 
je lidnummer van de Gezinsbond vermelden.   
Neem contact met: Pieter en Dominik Scheerlinck – Meuleman,  
Geelhandlaan 13, T- 03/454.38.41 of zwemclub@gezinsbondhove.be  

 

■ Werelddansen! 
We starten op vrijdag 29 september. Vervolgens dansen we op 
6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 3 november, 10 november, 17 
november, 24 november, 1 december en 8 december. 
We starten om 20.30u en dansen tot ongeveer 22.30u. Daarna kunnen 
we nog iets drinken (voor de liefhebbers). Een flesje water en 
gemakkelijk schoeisel voorzien, is een aanrader.  
We dansen in het Dienstencentrum, René Verbeecklaan 5. 
Kostprijs is 3 euro per keer.  
Info bij Jef en Marina Corsmit – 0478/77 02 83. 

 

oktober 2017 

 

Zo 1  7-miles voor ‘Kom op tegen kanker’ 

Vr 6 Werelddansen 

Za 7  Geleid bezoek aan het Havenhuis  
Zwemclub 

Zo 8  Start knuffelturnen 

Do 12  Vormingsavond : ‘Het gaat me weer niet lukken’ met 
Marcel Hendrickx 

Vr 13 Werelddansen 

Za 14 Zwemclub 

Zo 15 Knuffelturnen 

Ma 16 Beleggingsclub 
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Di  17  GOSA: uitgebreide kennismaking met rechter  
Scheldeoever + Waaslandhaven 

Vr 20 Werelddansen 

Za 21 Zwemclub 
Gezinsdag Bobbejaanland. 
Bestuursuitstap 

Zo 22 Hernieuwen spoorkaarten bij Annick Bogaerts, 
Beukenlaan 19 tussen 10 en 12 uur.  

Za 28 Zwemclub 
 

■ Zondag 1 oktober loopt Hove voor ‘KOM OP TEGEN KANKER’ ! 
 
Om 14 uur is er de 7 Miles Teamrun, een estafetteloop van 7 X 1,6 
kilometer voor clubs, scholen, verenigingen, families…. 
Het is een ‘uitdaging’ voor teams van zeven lopers die elk één mijl lopen. 
De teams nemen het tegen mekaar op in een ‘run for fun’.  
De gemeente Hove zal samen met enkele sponsors het totaal aantal 
gelopen mijlen omzetten in een bedrag ten voordele van ‘Kom op tegen 
Kanker’ 
De ‘Gezinsbond Hove’ wil graag meedoen en zoekt lopers om een 
team te vormen.  
Wil je meelopen? Graag contact opnemen met Jaak Van Baelen, 
Patrijzenlaan 23 – 03 455 53 16 of j_vanbaelen@telenet.be 
 
Noot: De plantjesverkoop ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’ 
gaat door in het weekend van 16-17 september. Meer in INFOHOVE! 

 
■ Bezoek aan het Havenhuis 
 
Zaha Hadid Architects leverde met het Havenhuis een architecturaal 
meesterwerk af, op maat van een wereldhaven als Antwerpen. Het 
hoofdkantoor van het Havenbedrijf Antwerpen is zonder twijfel een van 
de blikvangers van de Antwerpse skyline. Maar ook binnenin is het 
gebouw adembenemend, dankzij een fascinerend lijnenspel dat er zich 
op elke verdieping voltrekt, en duizelingwekkende vergezichten. 
Om dit alles te kunnen bekijken, organiseert onze afdeling een bezoek 
onder leiding van een stadsgids op zaterdag 7 oktober 2017 om 
14.00 uur. 
Praktisch : 
. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten. 
. Tijdens de rondleiding zijn geen rugzakken noch grote handtassen 
toegelaten. 
. Tijdens de rondleiding mag niet worden gegeten of gedronken. 
. Een goede fysieke conditie is vereist, aangezien we tijdens de 
rondleiding verschillende trappen nemen. 
. Deelnameprijs: 4,00 €/persoon. 
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. Er worden slechts 20 personen toegelaten voor dit bezoek. 

. Het bezoek is dan ook uitsluitend voorbehouden voor leden van onze 
afdeling. 
. Inschrijven kan slechts vanaf 1 september,  
per mail paul.hoppenbrouwers@telenet.be of telefonisch, bij het 
gezin Hoppenbrouwers-Slaets. 
. Betalen doe je, na bevestiging van je inschrijving op 
 nr  BE02 4056 0242 9140 
. De deelnemers verzamelen om 13.45 u aan de voorpoot van het 
Havenhuis op het Zaha Hadidplein aan de Mexicostraat op het Eilandje. 

 

■ ‘Knuffelturnen’ 
 
voor kleuters tussen 2,5 en 4 jaar, samen met een (groot)ouder.  
De eerste reeks van dit werkjaar gaat door 8 en 15 oktober; 12 en 19 

november tussen 11 en 12 uur in ‘Het 
sportpark’, judozaal, 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.    

 
■ We organiseren op donderdag 12 oktober in de Markgraaf, 
Kapelstraat 8 om 20.00 uur de vormingsavond : 
 

'Het gaat me weer niet lukken'. 

 
In onze maatschappij waar het altijd 'meer' en 'beter' moet, is het 
vaak heel moeilijk om als kind gewoon vrij, blij en spontaan van het 
leven te genieten. Kinderen gaan zo erg hun best doen, dat ze 
perfectionisme ontwikkelen. Ze denken dat ze niet goed genoeg zijn 
en krijgen angst om te falen. Als ze puber worden, krijgen ze het 
hierdoor extra moeilijk.  
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Je krijgt een zicht op het ontstaan en de gevolgen van 
perfectionisme en faalangst. Je gaat naar huis met een heel 
praktische methode die kinderen kan helpen om zich te ontspannen 
als de stress opkomt. 
De vorming wordt begeleid door Marcel Hendrickx, coach en 
trainer van het ontwikkelingsinstituut. 
Naast trainer is Marcel actief als coach.  Hij werkt regelmatig met 
mensen die in een burn-out beland zijn en merkt dan keer op keer 
dat perfectionisme telkens mee aan de basis ervan ligt. Binnen het 
Ontwikkelingsinstituut heeft hij een coachingmethodiek ontwikkeld 
die mensen met perfectionisme de kans geeft zich hiervan 
daadwerkelijk te bevrijden. 

 
Inschrijven:  

. info@gezinsbondhove.be  

. onderwerp: Het gaat me weer niet lukken,  

. met vermelding naam en aantal deelnemers. 
Inkom: gratis 
In samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning en Bibliotheek Hove. 
 

■ Op dinsdag 17 oktober maakt GOSA uitgebreid kennis met 
rechteroever + Waaslandhaven! 
 
Ontdek waar de Antwerpse haven is ontstaan, hoe ze is gegroeid en op 
welke grenzen ze vandaag stuit. 
Een verhaal over ambitie, visie en uitdagingen die worden gerealiseerd 
dankzij de wereldbefaamde Antwerpse havenmentaliteit. 
Met deze tour brengt u bovendien een bezoek aan Lillo Fort: het laatste 
authentieke havendorp. 
Tijdens deze bustoer van 3,5 uur brengen we ook een kort bezoek aan 
de Waaslandhaven. We passeren fysiek bij de grootste sluis ter wereld 
en het gloednieuwe Deurganckdok waar de grootste containerschepen 
liggen. 
Praktisch: 
Deelnameprijs: voor dit unieke hele gebeuren: bus, tablet, gidsen, 
drankje € 15 voor leden € 20 voor niet-leden. 
Inschrijven: vóór 5 oktober 2017 bij Rik & Gerda Echelpoels, tel 03-
295.61.05 of mail gerda.ongena@telenet.be. Vervolgens het 
verschuldigde bedrag storten op rek. BE54 7310 2207 9797 van de 
Gezinsbond Gewest Brabo met de vermelding ‘haventour’ en het aantal 
personen. Plaats van afspraak: op de parking van Metropolis Cinema 
complex – kant Noorderlaan, ten laatste om 12.45u, de bus vertrekt om 
13 uur stipt!! 
Te bereiken: met tram 6 via premetrostation Diamant of Astrid. 
Enkel na betaling is uw deelname geldig. 



November 2017 

 

Vr 3 Wereldansen 

Vr 10  Werelddansen 

Za 11  Tweedehandsspeelgoedbeurs 

Zo 12 Knuffelturnen 

Do16  Infoavond: ‘positief opvoeden’ met Pascale 
Bruynseels 

Vr 17  Werelddansen 

Za 18  Voordracht ‘De kunst van het ouder worden’ met 
Prof. Luc Van de Ven. 

Zo 19 Knuffelturnen 

Ma 20 Beleggingsclub 

Vr 24 Werelddansen 

Za 25 en zo 26  Sinterklaasweekend! 

 
■ Op vrijdag 11 november van 13.00 uur tot 16.00 uur 
in Regina Pacis Humaniora,  
Boechoutsesteenweg 86 organiseren we weer de  
 
tweedehandspeelgoedbeurs. 
 

. 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 23 

oktober 2017 voor leden van de Gezinsbond,  
vanaf 30 oktober voor niet-leden. (tot uitputting van de lijsten) 

 

■ Donderdag 16 november om 20.00 uur in de Markgraaf 
infoavond over ‘positief opvoeden’! 
 

Dat opvoeden niet altijd vanzelf gaat, is geen nieuw gegeven.  
In onze huidige maatschappij moet alles snel gaan en staan we soms 
niet genoeg stil bij wat we als gezin nodig hebben om rust te creëren, bij 
onze kinderen én bij onszelf. 
Positief en oplossingsgericht opvoeden biedt je hiervoor handvaten die je 
in de dagelijkse praktijk gemakkelijk kan toepassen. 
Geen zware theorieën, wel praktische tips. 
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Oplossingsgericht opvoeden wil zeggen dat je je als ouder niet gaat 
focussen op de problemen en wat of wie de oorzaak hiervan kunnen zijn, 
wel op hoe je het graag anders zou willen. 
De basis van oplossingsgericht werken is heel simpel : werkt een 
bepaalde aanpak? Doe er dan meer van! Werkt een bepaalde aanpak 
niet? Stop ermee en probeer iets anders. Dit lijkt simpel, maar toch 
vergeten we het in de praktijk toe te passen!  
Denken in mogelijkheden wil zeggen vooruitdenken, bekijken welke 
opties er zijn en welke andere manieren van aanpak er bestaan. 
Op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden kan je ook doen SAMEN met je 
kinderen. Luister naar hun mogelijke oplossingen, kinderen zijn de 
expert als het over henzelf gaat. 
Positief opvoeden betekent oog hebben voor gewenst gedrag.  
Ook de manier van communiceren met je kinderen is belangrijk, hoe en 
wanneer je dingen vraagt, maar ook de manier waarop je complimenten 
geeft is van belang. 
Kinderen stellen vaak vervelend gedrag om aandacht te vragen, want 
negatieve aandacht is ook aandacht. Hoe ga je daar dan mee om ? 
Wil je hierover graag meer uitleg, kom dan naar de 
introductieavond die georganiseerd wordt op 16 november 2017 
in de Markgraaf om 20.00 uur.  

 
 ■ Op zaterdag 18 november om 16.00 uur in het Dienstencentrum, 
met medewerking van GezinsbondHove, organiseert de 
ouderenadviesraad de voordracht : 

 
‘De kunst van het ouder worden’ door Luc Van de Ven 
 
60-plussers zijn mensen die ongeremd genieten van het leven... 
Maar hoeveel ouderen lopen er niet vast in aftakeling, vereenzaming, 
depressie, dementie en verlieservaringen?  
We denken vaak simplistisch over ouder worden: ofwel wordt het 
geïdealiseerd, ofwel te pessimistisch beoordeeld.  
Hoe kun je dan best met ouderdom - met kwalen en kansen omgaan, 
als oudere, als partner of kind van een oudere, maar ook als 
hulpverlener of beleidsmaker? Achter ouder worden schuilt een 
complexe realiteit. Er verandert veel, zowel lichamelijk, gevoelsmatig 
als sociaal.  
Op basis van levensechte verhalen en situaties uit zijn 
beroepsloopbaan geeft Luc Van de Ven concrete tips om ouderdom 
beter te begrijpen. 
 
Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog. Hij heeft een ruime 
ervaring in psychotherapie, partnerrelatietherapie en familietherapie 
en is coördinator van de Werkgroep Klinische Ouderenpsychologie. 



Luc Van de Ven is een zeer boeiend verteller. Eerder gaf Luc Van de 
Ven ons reeds verrassende inzichten in “Omgekeerd ouderschap”. 
Meer info op www.gezinsbondhove.be na 1 oktober. 

 
■ In het weekend van 25 en 26 
november komt de Sint en zijn 
Pieten weer naar Hove. 
 
 
 
We zijn in contact met zijn 
woordvoerder! 
 
 

Info op www.sinterklaasgemeente.be of 
sinterklaas@gezinsbondhove.be 

 
december 2017 

 

Vr 1 Werelddansen 

Di 5  GOSA: Bezoek aan het treinmuseum in Schaarbeek 

Vr 8  Werelddansen 

Ma 18 Beleggingsclub 

 
Dinsdag 5 december: Bezoek aan het treinmuseum in Schaarbeek 
 
In en rond het historisch stationsgebouw van Schaarbeek opende Koning 
Filip eind 2015 een gloednieuw, nationaal Spoorwegmuseum 
‘TRAINWORLD’. Het vormt een uniek uitstalraam voor de spoorwegen 
van gisteren, vandaag en morgen. 
Onder gidsbegeleiding maken we kennis met de wereld van het spoor!  
Praktisch: 
Deelnameprijs: inkom + gids. € 13 voor leden € 16 voor niet-leden. 
(treinticket tot Schaarbeek neemt iedereen afzonderlijk) 
Inschrijven eerst tel. naar Fam. Waeterschoot 03-322.12.75 of mail naar 
waeterschoot.billion@hotmail.com. Vervolgens het verschuldigd bedrag 
storten op rek. BE54 7310 2207 9797 van de Gezinsbond Gewest Brabo 
met de vermelding ‘Trainworld’ en het aantal personen. Afspraakplaats: 
13.45u ingang station Schaarbeek. 
Openbaar vervoer: Trein Antw.C: 12.35u spoor 11 of Station Berchem 
12.40u spoor 5. 

http://www.gezinsbondhove.be/
http://www.sinterklaasgemeente.be/

