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De Bond in Mortsel
Voorzitter

Ledensecretariaat

Ingrid van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45
Voorzitter.gezinsbond.mortsel@telenet.be

Viviane Baekelmans - Handig
Oudebaan 105
03 / 455 98 86 (na 19 u 30)
gezinsbond.mortsel@skynet.be

Secretariaat

Grootoudersactie (Gosa)

Spoor- & GSMkaarten

Ticketdienst & public relations

Penningmeester

Spaarkaartafgevaardigde

Agnes Van Hoof - Corcellis
Kretenburgstraat 55
03 / 295 55 20

Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42
03 / 449 18 03

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20
03 / 455 59 77

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06
Liliane Duffeler
Ganzennest 15
03 / 454 18 63

Paul Switsers
C. De Herdtstraat 61
03 / 440 78 11
paul.switsers@scarlet.be

Kinderoppasdienst

Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
03 / 440 55 07

&

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
03 / 455 60 36

Met vreugde vernamen wij de
geboorte van:
Een tweede kindje:

Giullia
Michiel
Hannelore
Lander

Een derde kindje:

Floris

Present - Vanden Daele

Floor

Dierickx - Janssens

in het gezin
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Bosmans - Cicarelli
Lambrechts
Van Elsen - Coppens
Capiau - Bosmans

ACTIVITEITENKALENDER
maart

Wo 18 0rfee om 20u15 ism met Cultureel centrum Mortsel : zie blz. 5
Zo 22 Tweedehandsbeurs speelgoed : zie hieronder.

april

Za

25 Dagreis naar Aken en Xanten : Zie blz 6 & 7

juni

Do

25 Bezoek aan Kruidtuin met GOSA : blz. 10

augustus

Do

20 Bezoek aan Ossenmarkt en begijnhof met GOSA : blz. 10

TWEEDEHANDSBEURS
SPEELGOED
EN ROLLEND
MATERIEEL
Zaal
’t PARKSKE
Edegemsestraat Mortsel

!! Zondag 22
maart 2009 !!
Verkoop:

van 14.00 tot 16.00 u
Inkom: gratis
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Nieuwe tarieven voor NMBS – passen.
* GO PASS :

* RAIL PASS :

Tot en met 25 jaar.
10 enkele ritten.
12 maanden geldig na 1° gebruiksdatum.
Geen tijdsbeperking meer !
Prijs: € 50,00
Korting op spaarkaart: € 2,50.

Tussen 25 jaar en 60 jaar.
10 enkele ritten.
12 maanden geldig na 1° gebruiksdatum
Prijs: 1° klas: € 112,00.
2° klas: € 73,00.
Korting op spaarkaart: 1° klas: € 5,60
2° klas: € 3,65

* KEY CARD :
Geldig voor iedereen zonder beperking van uur of datum.
Kan enkel gebruikt worden voor korte afstanden +/- 25 km vanuit vertrekstation.
Vanaf nu hangt in elk station een lijst met de haltes die binnen hoger genoemde
afstand vallen vanuit het vertrekstation.
10 ritten.
12 maanden geldig na 1° gebruiksdatum.
Prijs: € 17,00.
Korting gezinsspaarkaart: € 0,85.

Passen en info verkrijgbaar bij: Liliane Laenen – De Schutter.
Maria Gorettistraat 20, Mortsel.
Tel : 03/455.59.77.

Onze Ticketdienst:
Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06.

Bioscoopcheques met 20% korting op de Gezinsspaarkaart
Voor tickets van UGC betaal je bij ons nog steeds € 7,50 en je krijgt direct de korting van € 1,50 op
je gezinsspaarkaart zodat de bioscoopcheques je € 6,00 blijven kosten.
Bioscoopcheques voor METROPOLIS zijn duurder geworden. Deze kan je kopen aan de prijs van
€ 8,00 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je voortaan € 1,60 korting via je gezinsspaarkaart.
Cheques voor Metropolis kosten je bijgevolg effectief € 6,40.
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BONDig nieuws.
■ Voor de 12 de keer had op 14 februari onze quizavond plaats. Niet minder dan 19

ploegen hadden zich ingeschreven. Na een verwoede strijd werden volgende ploegen
als winnaars bekroond:
1. Mondt, 2. Gezinsbond Hoboken, 3. Spijtoptant, 4. De Bikskes en 5. Andreas At Portas.
Maar ook de overige ploegen gingen niet met lege handen naar huis.
■ Ook op 14 februari had te Antwerpen het
jaarlijkse Valentijnconcert plaats. De Elisabethzaal was weer bijna volzet en de aanwezigen genoten ten volle van het romantische muzikale programma. Een bijzondere verrassing
was het optreden van de vijftienjarige Svenja
Van Driessche als vioolsoliste. Zij vertolkte op
schitterende wijze de Romance van Ludwig
van Beethoven. Svenja Van Driessche studeert thans aan de muziekkapel Koningin
Elisabeth en zal vermoedelijk kunnen deelnemen aan de e.k. Koningin Elisabethwedstrijd.

■ Voor onze kinderen vanaf 10 jaar brengt Theater Froe Froe de voorstelling
Orfee in de Mark Liebrecht Schouwburg: op woensdag 18 maart om 20.15 uur.
Deze voorstelling duurt ongeveer 75 minuten. Kaarten aan € 6,00 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen zijn te bekomen bij onze Ticketdienst: Denise Simons,
tel: 0476 / 66 84 06.
■ Kent u het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen? Dit Instituut, gevestigd
in Schaarbeek, biedt een driejarige opleiding welke bekroond wordt met een
bachelor diploma. Het instituut telt meer dan 1000 studenten met een gemiddelde
leeftijd van 35 jaar. Ook uit Mortsel hebben reeds meerderen deze opleiding gevolgd. Vorig jaar behaalden twee Mortselse dames hun diploma: Cindy BLINDEMAN, Wouwstraat 17 en Veerle DEVILLE, Vredebaan 82. Alvast proficiat aan deze beide dames!

■ En vergeet niet onze Tweedehandsbeurs voor Speelgoed, die plaats vindt op zondag 22 maart. Let wel: ook deze beurs vindt plaats in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat. Inkom is gratis.
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Vorige jaren trokken we met de Gezinsbond naar Nederland. In 2006 naar Amsterdam en in 2008 n
een uitstap naar Duitsland en brengen we een bezoek aan Xanten en Aken.

Xanten is een minder gekend stadje in N.-Rijnland-Westfalen, bij Düsseldorf. In dit stadje bevind
zoenstad gevestigd: ‘Colonia Alpia Traina’. In deze site is thans een imposante Hafentempel en ee
Aken is de bekende Duitse grensstad met de beroemde Dom-kerk, met o.m. het graf van Karel de

Elke deelnemer ontvangt bij vertrek een brochure met de nodige informatie en bijkomende praktisc

Programma:

7.30 u: vertrek aan het stadhuis v
9.30 u: aankomst in Xanten, waa
Vervolgens kan er gepick

Rond 13u00 vertrekken we naar
Rond 17u45 vertrekken we naar
broodjesmaaltijd wo
Rond 20u15 rijden we terug huis

De Romeinse tempel in de archeologische site van Xan
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naar Den Haag. Dit jaar plannen we, weer in samenwerking met verschillende Bondsafdelingen,

t zich een merkwaardige archeologische site, want eertijds was in Xanten een Romeinse garnin indrukwekkend Romeins amfitheater te bewonderen!

Grote. Maar Aken is tevens een gezellige (winkel)stad met talrijke leuke terrasjes!

che inlichtingen.

van Mortsel. Met een luxe-autocar rijden we naar Xanten.
r we met een gids een bezoek brengen aan de archeologische site.
nickt worden (zelf mee te brengen) of kan men iets gaan eten in het stadje.

Aken voor een vrije namiddag.
‘De Bosberg’, een vakantiehuis van Gezinsvakantie in Houthalen, waar een
rdt aangeboden.
waarts.

ten.
nten.

Deelnemingsprijs:
- volwassenen:
- jongeren 12-18 j:
- kinderen -12 j:

€ 24,00 pp
€ 12,00 pp
gratis voor leden

(niet leden € 30,00)
(niet leden € 18,00)
(niet leden: € 6,00).

Inschrijvingen en info: ! let wel: uiterlijk vóór 10 april 2009 !
- Guido Voets, tel 03 449.90.80

e-mail: guido.voets@skynet.be

Betalingen: (na inschrijving)
Via overschrijving op rekening nr. 789-5263489-93 van Gezinsbond
Mortsel, uiterlijk vóór 10 april 2009, met vermelding : Aken + naam +
aantal volwassenen / jongeren of kinderen.
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Onze kinderen veilig “online”.
Hoe ze begeleiden bij het chatten, mailen en surfen ?

Een informatieavond met een gastspreker van de Gezinsbond. Hij werd uitgenodigd door de
overkoepelende ouderraad “Het Anker”
van o.a. de scholen St. Jozef en De Tandem. Deze avond ging door in zaal De
Wolschaerder op 3 maart 2009 om 20.00
u. Een kleine vijftig mensen kwamen
aandachtig luisteren.
De gastspreker, Frans Adriaenssens geeft
informatica op school bij 15-16 jarigen.
Hij is eveneens vader van 3 adolescenten
en bracht op een aangename, verstaanbare en vooral boeiende manier dit interessante thema.
Het programma van deze avond is opgesteld door de Gezinsbond in samenwerking met Child Focus. Door middel van
een multimediapresentatie met duidelijke
schema’s en leuke filmpjes kregen we
tips over hoe we onze jeugd het best kunnen begeleiden wanneer ze hun computer
gebruiken.
90 % van onze jongeren tussen 12 en 18
jaar zit dagelijks voor de computer. Ze
gebruiken die voor het opzoeken van informatie (surfen), entertainment (games,
muziek, filmpjes) en voor het
“netwerken” (chatten, mailen).
Het kan bv. zijn dat kinderen al dan niet
gewild op “gevaarlijke” sites terechtkomen. Denken we maar aan sites over
anorexia, zelfmoord en porno. We moeten onze jongeren hiermee leren omgaan.

Ze moeten ook kritisch blijven bij de verkregen informatie. Niet alles wat op internet staat is “waar”.
Wat het entertainen betreft moeten we
ook alert zijn voor agressieve spellen of
spelsituaties waarbij elk normbesef zoek
is. Steeds moet het onderscheid duidelijk
blijven dit is “spel” en geen realiteit.
Jongeren zijn ook keien in het downloaden van muziek en filmpjes. Zijn ze zich
er van bewust dat dit vaak illegaal gebeurt?
Netwerken: hét communicatiemiddel
voor jongeren. Ze bouwen hierbij vaak
grote “vriendenkringen” op. Er wordt gesmst, gemaild maar vooral gechat. Ook
de webcam wordt algemeen
meer gebruikt.
We moeten alert blijven voor
“cyberpesten” en het schenden van de privacy. Jongeren
moeten leren hun privegegevens niet te
grabbel te gooien voor iedereen. Ook betalen of zich laten betalen voor iets is
vaak heel gevaarlijk. We moeten onze
jongeren hier sterk in begeleiden en hen
ethische waarden meegeven.
Heb je deze interessante avond gemist ?
Wil je graag meer weten ?
Surf dan naar www.veiligonline.be
Of www.clicksafe.be
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Milieuraad Mortsel: iedereen is welkom!
Wat is de milieuraad?

Sinds 1 juli 1992 beschikt de stad Mortsel over een Milieu Advies Raad. Deze bestaat uit
inwoners die geïnteresseerd zijn in de milieuproblematiek van onze stad. Iedereen is van harte
welkom op de vergaderingen én kan bijdragen aan het debat!

Wat doet de milieuraad?

De milieuraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden
met de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De milieuraad kan hiertoe ondermeer
de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak organiseren en eigen voorstellen
ontwikkelen. De milieuraad heeft ook als opdracht om - op eigen initiatief of op verzoek van
het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad - advies uit te brengen over
alle aangelegenheden die het leefmilieu van de stad betreffen.
Voor 2009 staan onder meer volgende acties op de agenda:
Tankslag Mortsel (opruimen van stookolietanks),
Behaag Mortsel Natuurlijk (verkoop van haagplanten),
Kippenactie (verkoop van kippen),
Nestkastenactie (verkoop van nestkasten)
Het belangrijkste deel van de activiteiten zal dit jaar gaan naar het opvolgen van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen wat betreft duurzaamheids- en milieuaspecten.
De milieuraad blijft ook ijveren voor het verder toepassen van bestaande gemeentelijke
reglementeringen, … .

Wie is lid van de milieuraad?

De samenstelling van de Mortselse milieuraad is uniek. De milieuraad tracht laagdrempelig
toegankelijk te zijn voor alle inwoners van de stad. Elke inwoner van de stad kan deelnemen
met spreekrecht. Iedereen kan dus een milieudossier ter bespreking voorleggen. In de
milieuraad zijn er geen politieke strekkingen, de milieuraad is politiek onafhankelijk. Leden
van een politieke partij kunnen wel als inwoner van de stad lid zijn van de milieuraad.
Er zijn leden met en zonder stemrecht. Alle leden die tijdens het vorige jaar minstens 50%
van de vergaderingen aanwezig waren, worden lid met stemrecht. Ambtenaren en
gemeenteraadsleden kunnen lid zijn, maar zonder stemrecht.

Hoe neem ik deel?
Heel eenvoudig: kom een kijkje nemen op een van de maandelijkse vergaderingen.
De vergaderingen worden aangekondigd in het stedelijke informatieblad Mortsel Info en op de
website www.milieuraadmortsel.be. Op de website vind je ook alle verslagen en adviezen.
In 2009 zijn volgende vergaderingen gepland:
2 april, 14 mei,11 juni,10 september,8 oktober,12 november, 10 december 2009
07 januari 2010
(start: 20:00u, in de refter van het stadhuis, Liersesteenweg 1 te Mortsel)
Als je wil weten wat er op de agenda staat, dan kan je:
een kijkje nemen op de website: http://www.milieuraadmortsel.be/kalender.htm
contact opnemen met Erik Mertens, tel. 03 444 18 43, e-mail
erik.mertens@mortsel.be.
Meer info?
Milieu Advies Raad Mortsel, p/a technische dienst stad Mortsel, Liersesteenweg 1,
Mortsel, tel. 03 444 18 43, fax 03 444 18 39, e-mail info@milieuraadmortsel.be.
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■ Na een langdurige ziekte overleed op 12 februari 2009 Armand
MARTAUX, oud 89 jaar. Hij was de echtgenoot van Mitta Jans, vader van
vier kinderen en grootvader van zeven kleinkinderen. Armand was jarenlang lid van onze afdeling en nam, samen met zijn vrouw, vaak deel aan
onze GOSA-activiteiten.
■ Op 20 februari 2009 is Yvonne MORTELMANS rustig heengegaan in
het St.-Augustinusziekenhuis. Zij was 85 jaar oud en echtgenote van Miel
De Keersmaeker (+). In een tot in de zijbeuken gevulde H. Kruiskerk met
familie en vrienden verzorgden haar 7 kinderen en 18 kleinkinderen een
indrukwekkende en ontroerende uitvaartplechtigheid, opgeluisterd door het
koor ‘Die Cierlyke’. Yvonne Mortelmans was de dochter van wijlen Frans
Mortelmans, oud-secretaris van onze afdeling.

Wij betuigen de families onze oprechte deelneming.

GOSA nieuws
Donderdag 25 juni
We organiseren een bezoek aan de kruidtuin
te Antwerpen.
Bijeenkomst om 13u30 aan het Gewestelijk
Bondshuis, Schermersstraat 32 Antwerpen.

Donderdag 20 augustus: Wandeling Ossenmarkt en begijnhof om 14u00.
Bijeenkomst aan de ingang van het begijnhof in de
Rodestraat om 13u30.
Inschrijven ten laatste 10 augustus.
Prijs leden € 5,00 niet leden € 10,00
Meer inlichtingen te bekomen bij: Rik Van der Welk

Tel.: 03 / 449 18 03
- 10 -
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Gekende merken zoals :

-

SAMSONITE
NATHAN
SCAPA
EASTPAK
ESPRIT
KIPLING
HEDGREN

LEDERWAREN

STATIELEI 42 - 44

- Handtassen
- Reisbenodigdheden
- Geschenkartikelen
- Regenschermen
- Boekentassen

2640 Mortsel

Tel. 03 / 449 87 41

Verantwoordelijke uitgever: Viviane Baekelmans-Handig
Oudebaan 105, Mortsel
Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig,
Lieve van den Daele-Drossaert,
Guido Voets, Lieve Voets,
Paul Switsers.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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