
  
 

DE KLEINE BOND 
mei en juni 2018 

 

 

 

DE LAATSTE KLEINE BOND 
met info over  

buitenspeelgoedbeurs en fietsenverkoop, 

architectuurwandeling, 

inschrijving zwemclub en een gevarieerd aanbod voor 

oudere leden. 
 

In de toekomst….  

Vind je in de digitale nieuwsbrief en 

op www.gezinsbondhove.be  
alle info over ‘onze gezinsbond’.  

 

 

 
 

 

 
secretariaat: 

 Hilde Raats, Mortselsesteenweg 35 

03 455 10 99 – info@gezinsbondhove.be 
♦ 

kinderoppasdienst: 

 Katia De Backer 

www.kinderoppasdienst.be 
0475 67 11 52 

♦ 

 

http://www.gezinsbondhove/
http://www.kinderoppasdienst.be/


Op de nieuwjaarsreceptie van de Hovese 

Gezinsbond ….. 
 
We zijn hier samen om het nieuwe jaar op een feestelijke manier in te 
zetten en om even bewust tijd te maken om mekaar te bedanken voor 
ons vrijwilligerswerk voor de Hovese Gezinsbondsafdeling. We mogen fier 
zijn op het brede aanbod dat we de Hovese gezinnen kunnen aanbieden.  
We beslisten samen om voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vanaf dit 
jaar een andere formule te kiezen ; beperkter en eenvoudiger maar 
warm en gezellig.  Het gezellige samenzijn met een fijne babbel bij een 
lekker glaasje en een smakelijk hapje voor alle bestuursleden en hun 
gezinnen, is dan ook een feit nu!  
Bedankt iedereen om op één of andere manier uw schouders onder de 
Gezinsbond te zetten.  
Naast de formule voor de nieuwjaarsreceptie, beslisten we nog een 
aantal veranderingen door te voeren waaronder de geboorte van de 
digitale nieuwsbrief en het afbouwen van “Het Klein Bondje”.  Jaak zette 
vele, vele, vele jaren zijn schouders onder de opmaak, het rapen en het 
verdelen van “Het Klein Bondje”.  Het lijkt ons of hij ermee ging slapen 
en ermee opstond. Het digitale tijdperk bracht de digitale Nieuwsbrief in 
het leven; een andere maar even efficiënte wijze om onze leden op de 
hoogte te brengen van ons aanbod aan activiteiten. Onze website, flyers 
en posters en mond-aan mondreclame zullen hier nog toe bijdragen.  
Voor Jaak was het een moeilijke beslissing maar tijdens de laatste 
vergadering vertelde Jaak ons dat hij er nu een definitief punt achter zet.  
Er verschijnt nog 1 allerlaatste Bondje.  
Jaak, ook al zei u uitdrukkelijk dat u nog niet van plan bent uit het 
bestuur te stappen, toch bedanken we u vandaag graag voor al uw werk 
en tijd de voorbije jaren in Het Klein Bondje.  
Bedankt voor al uw geduld om elke maand alle informatie te verzamelen;  
Bedankt voor het knip-, plak- en computerwerk om het Bondje elke keer 
opnieuw een mooie lay-out te geven; 
Bedankt voor het rapen van de pagina’s en het bundelen en rondbrengen 
per wijk aan de wijkverantwoordelijken; 
Bedankt Jaak!  
Naast alle bestuursleden, nodigden we vandaag ook Ludo en Rita uit.  
Ludo was bestuurslid van januari 2004 tot april 2017, 13 jaar waarvan 
hij gedurende 6 jaar de taak van secretaris op zich nam en gedurende 3 
jaar de afgevaardigde was van de Hovese Gezinsbond in de cultuurraad.   
Hij was ook steeds de vaste kracht voor Jaak bij het uitrapen van de 
Kleine Bond en bij het verspreiden ervan bij de buurtverantwoordelijken.  
Ludo was een stille werker en mengde zich zelden in een gesprek tijdens 
de bestuursvergaderingen maar hij was steeds bereid om mee een zaal 
klaar te zetten, een tent op te bouwen, een speelgoedbeurs te bewaken 
of een sinterklaasstoet te begeleiden.  Dank Ludo voor de ontelbare uren 



werk voor de Hovese Gezinsbond.  In april vorig jaar verhuisde u van 
Hove naar Mortsel.  We wensen u en Rita het allerbeste toe en dankjewel 
voor de voorbije 13 jaar!  Als dank schenken we u graag een kleine 
attentie. 
Dan rest ons enkel nog de jubilarissen hun geschenkjes te overhandigen.  
Vanuit het Gewest worden vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet 
voor de Gezinsbond.  
Dankjewel… 
 Rika 20 jaar 
 Hilde 30 jaar 
 Ria Pauwels 20 jaar 
 Jef Corsmit 25 jaar 
 Jos Peeters 30 jaar 
 Roland Claeys 40 jaar 
Ik sluit graag af met een toost op de fijne samenwerking en wens allen 
een mooi, gelukkig en gezond 2018 !  
 
Dominik Meuleman.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 1 MEI 

 

TWEEDEHANDSBEURS BUITENSPEELGOED. 
 
De verkoop heeft plaats van 11 u. tot 12.30 u. 
op de speelplaats van de Rodenbachschool, 
Onderwijsstraat 19, Hove 

INKOM GRATIS 

5% korting via de spaarkaart 

Wil jij ook speelgoed verkopen?  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtxanl15rLAhWGIA8KHaWlDR4QjRwIBw&url=http://www.123rf.com/stock-photo/outdoor_play_playground.html&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNG66W34vgHKEXaH4osVTZxma_eHJg&ust=1456756708272284


 Je bepaalt vooraf de prijs die je voor je fiets of speelgoed wil 

krijgen. De Gezinsbond Hove rekent 10% van de verkoopsprijs 

als onkost. 

 Breng op dinsdag 1 mei  je speelgoed of fiets tussen 10 u. en 

10.30 u. naar de speelplaats van de Rodenbachschool in Hove. 

De vrijwilligers van de Gezinsbond Hove staan in voor de 

verkoop.  

 Om 12.30 u. word je terug verwacht. 

 

Inschrijven voor 28/4/18.  Dit kan op het volgende adres: 

tweedehandsbeurs@gezinsbondhove.be  

 

Info: www.gezinsbondhove.be 

 

 

Op dinsdag 1 MEI  

 

FIETSENVERKOOP 
 

De verkoop heeft plaats van 11 u. tot 12.30 u. 

op de speelplaats van de Rodenbachschool, 

Onderwijsstraat 19, Hove 

INKOM GRATIS 

5% korting via de spaarkaart 

Wil jij ook een fiets verkopen? 
 Je bepaalt vooraf de prijs die je voor je fiets of speelgoed wil 

krijgen. De Gezinsbond Hove rekent 10% van de verkoopsprijs 
als onkost. 

 Breng op dinsdag 1 mei  je speelgoed of fiets tussen 10 u. en 
10.30 u. naar de speelplaats van de Rodenbachschool in Hove. 

mailto:tweedehandsbeurs@gezinsbondhove.be
http://www.gezinsbondhove.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmIaC55rLAhWBYg8KHUmNALQQjRwIBw&url=http://www.mahamata.nl/projecten/Acties/Voetprints voor Nepal/tips voor fietsers/index tips voor fietsers.html&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNGeZzqVL4gQOAnZhrp5FUUSRAvSMg&ust=1456760795587227


De vrijwilligers van de Gezinsbond Hove staan in voor de 
verkoop.  

 Om 12.30 u. word je terug verwacht. 
 

Inschrijven voor 28/4/18.  Dit kan op het volgende adres: 
tweedehandsbeurs@gezinsbondhove.be  
 
Info: www.gezinsbondhove.be 
 

 
 

Schorremorrie 
een KLEI-TOF speelfestijn, een spetterend 
familiefeest, een heus kinderfestival. 
 

. Op zondag 20 mei 2018 van 13 tot 18 uur kunnen 
onze jonge gezinnen terecht in Recreatiecentrum De 

Schorre, Schommelei 1 te Boom. 
 
. Schorremorrie is een reuze pretpark met o.a. : 
XL-games, dancepads, kindermolens, (kinder)grime & tattoos, 
Ponyrijden, workshop braakballen pluizen, workshop dromenvangers 
maken, springkastelen, go-carts, circusinitiaties, trampolines 
en zoveel meer 
 
. Tickets 
Je kan je tickets online aankopen. Breng je toegangsticket mee naar de 
ingang. 
Aan de kassa kost een ticket 2 euro meer. 
Kinderen t.e.m. 3 jaar krijgen gratis toegang en dienen geen ticket aan 
te kopen. 
 
. Inkom in voorverkoop :  5 € 
Korting voor onze leden: 1 € 
Aan de kassa de dag zelf : 7 € 
Parking: 3 € 
 
. Voorverkoop: zie www.deschorre.be 
 
Schorremorrie is een organisatie van Provinciaal Recreatiedomein De 
Schorre i.s.m. de Gezinsbond. 
 

 

 

mailto:tweedehandsbeurs@gezinsbondhove.be
http://www.gezinsbondhove.be/


Nieuw Zuid ! 

zaterdag 26 mei 

 
Een architectuurwandeling door Nieuw Zuid in 
Antwerpen 
 
Nieuw Zuid is een ambitieus stadsuitbreidingsproject in Antwerpen, 
gelegen achter het nieuwe justitiepaleis, van de Scheldekaaien tot aan 
de Konijnenwei. Het wordt een combinatie van ongeveer 2000 woningen, 
winkels, horeca, openbare voorzieningen, samen met een park en 
kantoren. Een eerste deel is reeds gerealiseerd (en bewoond), een deel 
is in uitvoering en andere delen staan nog op de tekenplank. 
 
Wij krijgen de kans om dit unieke project in groep te bezoeken, onder 
leiding van een bekwame gids op zaterdag 26 mei om 14,00 u. 
Tijdens een wandeling van ruim 2 uur krijgen we uitleg over de 
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van dit gebied dat 
voor velen van ons nog een witte vlek is op het stadsplan van 
Antwerpen. 
 
We verzamelen zaterdag 26 mei om 13,45 u aan de ingang van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 
 
Inschrijven uitsluitend via mail vanaf 1 april 2018 : 
paul.hoppenbrouwers@telenet.be 
Deelnameprijs : 7 € per persoon , te storten na bevestiging van de 
inschrijving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorteboomfeest 11 maart 2018 

mailto:paul.hoppenbrouwers@telenet.be


ZWEMMEN VOOR GROOT & KLEIN   
 
Van baby tot volwassene…in de zwemclub van de Gezinsbond Hove is er 
voor iedere leeftijd plaats ! 

 
Inmiddels zitten de 
zwemreeksen van dit 
voorjaar er weeral op en kan 
er vanaf 1 juni opnieuw 
ingeschreven worden voor 
onze zwemlessen najaar 
2018. Vanaf 22 september 
begint de volgende 
zwemreeks in het 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, maar ieder op eigen niveau, (beter) te leren zwemmen! 
Zwembad “De Nachtegaal” en ons team geëngageerde monitoren staan 
vanaf zaterdag 22 september 2018 weer helemaal klaar om aan een 
nieuwe reeks te beginnen. 
 
Praktisch: 
 
. Zwembad “De Nachtegaal” – Duffelsesteenweg 145, Kontich 
. 10 opeenvolgende zaterdagen: 

22 en 29 september 2018 
6, 13, 20 en 27 oktober 2018 
10, 17 en 24 november 2018 
1 december 2018 

. 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 
Kinder zwemmen: 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. inkom en 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 2018. 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 

 

 
 

 

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. 
 

mailto:zwemclub@gezinsbondhove.be


 
‘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: 11,05 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 16 euro. 
De korting voor leden blijft onveranderd 10 %, dus 1,60 euro via 'de 
lidkaart waarmee je spaart' 
 
En ook… 
problemen met  
■kortingskaart groot gezin NMBS en TEC? 

alle info bij Hilde! 
 

 

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. 
▪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  
 

 

GOSA : een gevarieerd aanbod voor onze oudere 

leden 

■ Donderdag 24 mei: Natuurwandeling in Fort 7 in Wilrijk 

Het was zeker niet de bedoeling van fortenbouwer Brialmont dat 
Natuurpunt Fort VII zou innemen! 
In dit afgesloten reservaat wordt er immers door vrijwilligers van 
Natuurpunt hard gewerkt om er de flora en fauna zoveel mogelijk kansen 
te bieden. 
Op deze fortwandeling gaan we samen met natuurgids Fons 
Waeterschoot dit alles eens van nabij bekijken. 
Praktisch: 
. Deelnameprijs: (gids + inkom) leden: € 3 niet-leden : € 5 
. Inschrijven: :  

Fam. Waeterschoot 03-322.12.75 of 
waeterschoot.billion@hotmail.com; na bevestiging het 
verschuldigd bedrag storten op rek. BE54 7310 2207 9797 van 
de Gezinsbond Brabo met vermelding ‘natuurwandeling’. 
Openbaar vervoer : om 13.24u lijnbus 141 ( richting polderstad) 
vanaf Mortsel vooraan in de Edegemstraat. De Edegemstraat ligt 
rechts voor-aan aan het Gemeenteplein van Mortsel . Afstappen 
(rond) 13.49 u. aan het Crematorium van Wilrijk. Links naast het 
Crematorium, de Legerstraat ingaan tot de fortingang (300 m.) 
Lijnbus terug: 16.46 – 17.16 -17.47… 
Afspraakplaats: om 14u aan de traliepoort in de Legerstraat, 
links naast het crematorium. De Legerstraat is gedeeltelijk enkel 
richting, dus auto’s moeten een klein ommetje maken. Aan het 
fort zelf is voldoende parkeerplaats 

■ Donderdag 14 juni: daguitstap naar de Landloperskolonie en 
Hoogstraten 

De historische gebouwen, de statige dreven van de 
Rijksweldadigheidskolonies van de Noorderkempen, namelijk de kolonies 
Merksplas en Wortel, bekend als vroegere opvangcentra voor ‘landlopers’ 
,zijn goed op weg om de titel van Unesco werelderfgoed te ontvangen in 



2018. Bij deze uitstap laten wij ons onderdompelen in de sfeer van 
landlopers, smokkelaars, vagebonden… 
Samen met een gids en een ex-cipier beleven we deze ontdekkingstocht: 
een unieke belevenis! 
Om 9.30u worden we verwelkomd in het vroegere kapelgebouw met een 
koffie/thee en een klosjaars-kramiekske. om 10u ➢ ½ groep wordt door 

een gids begeleid aan de hand van verhalen over ‘straffen en misdrijven 
van de middeleeuwen tot nu’. 
½ groep krijgt de getuigenis te horen van een ex-cipier om 11u we 
draaien de rollen om, wisselen van de groepen. om 12u stappen we naar 
onze eetplek in de landloperskolonie en krijgen in de ‘Brasserie 
Veldkeuken’ een landlopers-menu geserveerd bestaande uit soep met 
kempische groenten, pasta met kalfswangetjes en rijstpap na. 
Deze eetgelegenheid bevindt zich in de mooi gerestaureerde, vroegere 
varkensstallen, waar in een apart gedeelte het leven van de landloperij 
belicht wordt en ieder dit vrij kan bezoeken. om 14.30u afreis naar 
Hoogstraten om daar de prachtige St. Katharina kerk en ’t begijnhof met 
gids te bezoeken. om 17u: einde van al deze ontdekkingen! Alvorens 
huiswaarts te keren wacht ons op de Vrijheid in Hoogstraten nog een 
verrassing onder de vorm van lekkere taart met koffie/thee. om 18.30u 
voldaan over deze ontdekkingsreis laten we ons terug huiswaarts rijden. 
Praktisch: 
. Deelnameprijs: 

voor leden € 55 ; voor niet-leden € 65 (inbegrepen: busreis, 
chauffeur, diverse gidsen, menu en ’s avonds taart met koffie 
/thee) 

. Inschrijven: 
Fam. Waeterschoot, 03-322.12.75  
of waeterschoot.billion@hotmail.com en na bevestiging het 
verschuldigd bedrag storten op rek. BE54 7310 2207 9797 van 
de Gezinsbond Brabo met vermelding ‘reis Merksplas’. 
Vertrek: om 8u: Deurne, St .Jozefkerk, Boekenberglei,  om 
8.30u: Schoten, hoek Bredabaan/Horstsebaan, kant Pizza Hut – 
winkelcentrum Carrefour. 

 

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) 


