DE KLEINE BOND
januari, februari, maart, april 2018

♥ Voor data en info over
knuffelturnen, werelddansen en Gosa
surf naar
www.gezinsbondhove.be,
nieuwsbrief volgt!

♥ Je lidmaatschap voor 2018 al hernieuwd?

secretariaat: Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35
03 455 10 99 – info@gezinsbondhove.be
♦
kinderoppasdienst:
Astrid Heyse/Katia De Backer
www.kinderoppasdienst.be
0475 67 11 52
♦

Lieve mensen... Jullie blijven toch lid in 2018? Het loont echt de
moeite…
2017 bracht voor onze afdeling een wijziging binnen het bestuur. Na
vele jaren van geëngageerd en trouw voorzitterschap nam Jaak Van
Baelen afscheid van deze functie en gaf me de fakkel door. Een leuke
uitdaging!
Gezinnen hebben veel om handen in deze tijden en een engagement
voor een vereniging is vandaag de dag niet altijd even evident. Toch
mag ik aan dit jaareinde dankbaar terugkijken op een succesvol jaar met
veel engagement van fijne mensen. We vergaderen nog steeds
maandelijks met heel wat enthousiaste mensen die op verschillende
vlakken hun schouders onder Gezinsbond Hove zetten. De vergaderingen
zijn gezellig en de nakende activiteiten worden uitvoerig besproken en
georganiseerd. Ieder van ons binnen het bestuur neemt dat deeltje van
de taken op zich waarbij hij of zij zich goed voelt. Organiseren we een
activiteit, dan helpen de anderen bij de uitvoering ervan. We zijn een
team en slagen er samen in om heel wat gezinnen in en rondom Hove in
beweging te krijgen.
…Zo waren onze speelgoedbeurzen op 1/5 en op 11/11 weer een groot
succes,
…Zo was het station van Hove bijna te klein om alle grote en kleine
mensen te ontvangen bij de aankomst van Sinterklaas met zijn Pieten,
en zo brachten 300 ouders en kinderen de Sint en Piet in eigen persoon
een bezoekje,
…zo waren er in het voorjaar en in het najaar weer 2 uitverkochte
reeksen zwemlessen waar baby’s, kinderen, jeugd en volwassenen en
vaak hele gezinnen genoten van onze Zwemclub,
…zo werden er in 2017 weer massa’s filmtickets en telefoonkaarten
verkocht met korting op de spaarkaart, voor eigen gebruik of om iemand
cadeau te doen,
…zo leerden mensen beleggen in de Beleggersclub van de Gezinsbond,
…zo waren er in 2017 weer succesvolle reeksen knuffelturnen waar
ouders, grootouders en kinderen genoten van een uurtje quality-time,

…zo ging onze kinderoppasdienst in 2017 digitaal en konden heel wat
jonge gezinnen voor hun kindje(s) genieten van een degelijk verzekerde
en opgeleide babysit,
…zo konden in 2017 weer heel wat kinderen en jongeren wekelijks
plezier maken in de vergaderingen van Jaanimo en konden ze in de
zomer genieten van het Zomerkamp,
…zo stond Gezinsbond Hove op de Zomerendfeesten met een totaal
nieuw concept…we gingen voor de fotobooth met daaraan gekoppelde
fotowedstrijd, in opvolging van de jarenlange ballonwedstrijd die nu om
ecologische redenen niet meer te verantwoorden is,
…zo gingen in 2017 weer heel wat leden van de Gezinsbond
Werelddansen met Jef ,
…zo plantten we in maart 2017 in ’t Frijthout in Hove weer een
geboorteboom. Jonge gezinnen met hun baby waren talrijk
vertegenwoordigd. De aangeboden receptie achteraf was een gezellig
samenzijn waar veel baby-ervaringen werden uitgewisseld tussen jonge
gezinnen,
…zo organiseerde de Gezinsbond Hove de voorbije zomer voor de 10 e en
voorlopig laatste keer een Zomerzoektocht met mooie prijzen, waaraan
groot en klein konden deelnemen,
…zo liep Gezinsbond Hove in september met een ploeg mee de 7-miles in
het gemeentepark voor “Kom op tegen kanker”,
…Brieven aan jonge ouders, Botsing, vormingsavonden, geleide
bezoeken , spoorkaarten,…: in 2017 bracht Gezinsbond Hove vele
gezinnen in beweging.
We hopen u allen in 2018 terug onder onze leden te mogen
verwelkomen!
Gezinsbond Hove wenst alle gezinnen voor 2018 van harte een zalig en
vreugdevol Kerstfeest en een welgemeend en gelukkig Nieuwjaar toe.
We wensen ieder van u een jaar waarin je veel vreugde en vriendschap
mag ervaren, waarin je mag blaken van gezondheid en veel eigenwaarde
mag kennen. Dat 2018 een jaar mag worden waarin de geborgenheid
van het gezin voor ieder van u hoog op het verlanglijstje staat.

Tot binnenkort!
Dominik Meuleman

Kinderoppasdienst (KOD)
Zoek je een kinderoppas als je af en toe naar een
vergadering, een etentje of een feest wil?
Ben je er graag eens een avondje tussenuit met je
partner, vrienden of familie?
Dan staat de kinderoppasdienst voor je klaar!
Wij kunnen echter geen alternatief bieden voor
crèche, onthaalouder of buitenschoolse opvang. We
vinden het belangrijk dit occasionele karakter te
benadrukken.
Onze kinderoppassers zijn trouwens geen
gediplomeerde onthaalouders of kinderverzorg(st)ers.
Al onze kinderoppassers hebben wel minimum deelgenomen aan een
intake gesprek en deelgenomen aan een instapdag (of alternatief).
De vernieuwde en verbeterde digitale kinderoppasdienst staat online!
Babysit nodig?
Surf dan snel naar www.kinderoppasdienst.be en log in als ouder.
Heeft u nog geen account dan kan u zich hier eveneens in een paar
klikken registreren.
Indien u niet beschikt over een computer om uw aanvraag te plaatsen
neem dan telefonisch contact met ons op zodat we hiervoor een afspraak
kunnen maken om voor u voor een oplossing te zorgen.
Ook voor overige vragen kan u ons steeds contacteren via onze
vertrouwde kanalen:
•
e-mail (bij voorkeur): kinderoppas@gezinsbondhove.be
•
gsmnummer: 0475/67 11 52 ( bij voorkeur tussen 18u
en 19u)
Tarieven
Uurtarief…………………………………………… 4,00 euro/uur
Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt)……..20,00 euro
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren)……. 8,00 euro
Cash te betalen aan de babysitter.
Een begonnen uur telt als een volledig uur.

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij
laattijdig thuiskomen van de ouders. Indien je de voorziene oppas
laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één credit
verschuldigd.
Verzekering
▪Via de webtoepassing koopt u digitale credits aan. 1 credit is gelijk aan
verzekering voor 1 prestatie. Voor elke aanvraag zal er dus 1 credit van
het saldo afgaan.
▪Heeft u nog niet gebruikte verzekeringsbriefjes dan kan u deze bij ons
inwisselen voor credits tem 31/01/2018
▪Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op uw eigen kinderen
past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht
(bijvoorbeeld doktersbezoek).
▪Indien een aanvraag niet kan doorgaan en deze tijdig door het gezin
werd geannuleerd zal de niet verbruikte credit terug aan het saldo
worden toegevoegd.
Coördinator:
Katia De Backer en Astrid Heyse

‘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 9.30 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.
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 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 2018.
Gebruik je
► lidkaart bij :
■ BRANTANO (10%),
■ DAOUST-dienstencheques,
■ STANDAARD Boekhandel,
■ COLORA, de verfwinkel in Kontich en Wilrijk.

…
►

bonnenboekje (Kontich, Mortsel, Edegem)
met extrakorting!
■ Optiekzaken nrs 13, 14, 33, 36;
■ Bloemen nr 12;
■ Lingerie, nachtkledij, ondergoed, nr 32;
■ Fietsenwinkel nrs 20, 41;
■ Geboortewinkel nr 38;
■ Sloten nr 40;
■ Huishoud-, geschenk- en kookartikelen,
gereedschappen, ijzerwaren, messen en scharen
nrs 19, 34;
■ Sanitaire artikelen nr 22;
■ Damesmode nr 29.

Op 13 januari begint de volgende zwemreeks in het zwembad “De
Nachtegaal”. Misschien is er nog een plaatsje vrij. Wens je er alsnog bij
te zijn
neem contact met: Pieter en Dominik Scheerlinck – Meuleman,
Geelhandlaan 13, 2540 Hove - Tel 03/454.38.41
Data, reeksen en prijzen? surf naar
zwemclub@gezinsbondhove.be

Geboorteboomfeest
Op zondag 11 maart 2018
planten we weer een geboorteboom!

Alle gezinnen van Hove en in het bijzonder ‘gezinnen met een geboorte
in 2017’ worden uitgenodigd op het geboorteboomfeest 2018 van
Gezinsbond Hove in samenwerking met het gemeentebestuur.

Op zondag 11 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 2017 schrijven in via
info@gezinsbondhove.be.
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 u

Knuffelturnen
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.
De volgende reeks knuffelturnen voor kleuters tussen 2 en 4 jaar
samen met een (groot)ouder, gaat door in de judozaal van de sporthal
‘Het Sportpark’ in Hove, op 4 zondagvoormiddagen van 11 tot 12 uur.
De reeks start in februari 2018. De juiste data zijn nu nog niet gekend.

Voor data en info over
knuffelturnen,
werelddansen
en G(root)O(uder) en S(enioren)A(ctie)
surf na 15 januari 2018 naar
www.gezinsbondhove.be,
onze nieuwsbrief volgt!

De Bond 2.0 komt eraan!
Vanaf januari 2018 wordt DE BOND een maandelijks magazine. De
nieuwde Bond verschijnt telkens de voorlaatste woensdag van de maand
en vermeldt op de regionale pagina’s de activiteiten van de maand erop.
Surf ook naar www.gezinsbondhove.be
en houd de nieuwsbrieven van gezinsbondhove in het oog.
Wie financiële problemen heeft om te kunnen deel nemen aan één van
onze activiteiten of om lid te worden van de Gezinsbond, kan zich steeds
wenden tot de voorzitter – 03/454 38 41 of het O.C.M.W.
(participatiecharter).

