Bezoek met de Gezinsbond de Floriade in Venlo:
een unieke, spectaculaire tentoonstelling. Zie blz 6.
In dit nummer:
**************
Ticketdienst

Spaarkaartverantwoordelijke
Floriade
Spaarkaarthandelaars
R11

De spaarkaart van de Gezinsbond
“een slimme keuze”

Gezinsfilmfeest
Bondig nieuws
Opgroeien met een etiketje
Verschijnt vier maal in 2012
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Voorzitter & public relations

Ondervoorzitter

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06

Jan Veelaert
Heldenhuldenlaan 15
03 / 449 56 66

Ledensecretariaat

Algemeen Secretariaat
An Servaes - Sysmans
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86
an.sysmans@belgacom.net

Viviane Baekelmans - Handig
Oudebaan 105
0473 / 56 20 05
gezinsbond.mortsel@skynet.be

Ticketdienst

Penningmeester

Ingrid van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45
ingrid.baekelmans@live.be

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

Spoor- & GSMkaarten

Grootoudersactie (Gosa)
Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42
03 / 449 18 03

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

Spaarkaartafgevaardigde

Kinderoppasdienst

Luk Servaes
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
GSM KOD 0479 / 27 02 31
&
Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58

Wij vernamen de geboorte van:
een tweede kindje Floor
Hanne
Issa
Emefa
Ferre
Marthe
Noah
Lucie
Siebe
Matisse
Lee

in het gezin
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Verbist - Hernalsteen
Govaers - Peeters
Abdurahman
Vertommen - Nutsugam
Gozin
Soubry - V.d.Wijngaert
Smet - Bogaerts
De Groote - V.d.Auwera
Van Vlasselaer
Gathmann - Maes
Leue - Kempyck

www.gezinsbondmortsel.be

De Bond in Mortsel

ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 31 maart

Gezinsfilmfeest - zie blz. 8

zaterdag 28 april
maandag 30 april

Daguitstap naar de Floriade in Venlo (Nederland)- zie blz. 6
Vormingsavond "opgroeien met een etiketje" - zie blz. 12

dinsdag 9 oktober
zondag 28 oktober

Vormingsavond "creatief omgaan met kinderen" - info volgt later
Winter-tweedehandsbeurs kleding en uitzet - info volgt later

zondag 4 november

De zandman - voorstelling voor kinderen - info volgt later

Neem ook eens een kijkje op onze website:

www.gezinsbond.be/mortsel
of www.gezinsbondmortsel.be

s

que
e
h
c
p
o
Biosco 20%
met
.
g
n
i
t
r
o
k
Onze Ticketdienst:

Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45
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 kan je kopen aan de prijs van € 9,30 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis
kosten je bijgevolg effectief € 7,30.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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*In functie van belastbaar inkomen, aantal kinderen ten laste en ligging van de woning.
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Luk Servaes
onze nieuwe
Spaarkaartverantwoordelijke !
Sinds kort is Luk zijn vrouw An Sysmans gevolgd in ons plaatselijk bestuur. An is er al enkele jaren secretaris. Samen met hun drie kinderen vormen zij een mooi gezin. Engagement bij
de Gezinsbond is hen niet vreemd. Luk
wil dus de Spaarkaartverantwoordelijke
zijn voor onze stad. Hij ging hiervoor reeds
op bijscholing en is er helemaal klaar voor.
Laten we hem eens zelf vertellen hoe hij zijn
nieuwe functie ziet:
Al jaren gebruiken we onze spaarkaart zelf in Mortsel. Nooit bij stilgestaan dat er
iemand van de Gezinsbond de link tussen de handelaars en de Gezinsbond moest
verzorgen. Via An had ik gehoord dat er een ‘vacature’ vrijkwam als Spaarkaartverantwoordelijke. Lang heb ik er zelf niet moeten over nadenken! Waarom ?
Omdat ik me achter de waarden van de Gezinsbond kan scharen. In mijn nieuwe
functie zie ik veel mogelijkheden zowel voor onze gezinnen als voor de Mortselse
handelaars. Hoe meer winkels onze gezinnen korting willen geven, hoe beter voor
onze gezinnen. En zeer eigenaardig, maar hoe meer winkels die spaarkaartkorting
geven, hoe meer gezinnen in Mortsel komen winkelen. Het is een win-win situatie!
Je hoort het, veel uitdagingen. Luk heeft de ambitie nieuwe handelaars te kunnen
overtuigen om mee te doen. De trouwe handelaars wil hij opnieuw meer in de kijker plaatsen.
Als lid van de Gezinsbond kunnen wij helpen door regelmatig aan handelaars te
vragen of zij geen Spaarkaartkorting geven.
Momenteel zijn er 14 meewerkende handelaars in Mortsel. Benieuwd of onze enthousiaste Luk dit aantal snel omhoog zal krijgen.
Ik wil alvast supporteren!
Lieve Voets
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Gezinsuitstap naar de

FLORIADE te Venlo (NL).
Zaterdag 28 april 2012
Ook dit jaar organiseren de Gewesten Antwerpen en Brabo weer
een dagtrip. Dit jaar gaat onze reis naar VENLO (Nederland)
voor een bezoek aan de FLORIADE. Deze tentoonstelling wordt slechts om de tien jaar ingericht en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldtentoonstelling voor bloemen, planten en tuinbouw. Talrijke landen nemen hieraan deel, o.m. China, Indonesië, Duitsland, enz. De tentoonstelling wordt uitgebouwd op een terrein van 66 ha, met bossen, weiden, water… Naast bloemen en planten is er ook cultuur, muziek, theater, ja zelfs mode! En uiteraard zijn er de kleurrijke bloemenvelden die schitterende taferelen bieden waar alle bezoekers van genieten en
waar de vele fotoliefhebbers nooit genoeg van krijgen!
Je blijft je verbazen bij dit fascinerend spektakel van de natuur. Mis dit niet! Ook voor kinderen zijn er heel wat mogelijkheden voorzien om deze Floriade te beleven.
PROGRAMMA:
8.00 uur vertrek aan Lustrerie Massive, Krijgsbaan, ter hoogte van Fort 4. Hier is gratis
parking voor auto’s en fietsen. (Vertrek aan het Stadhuis is wegens de werken niet mogelijk).
Ca 9.30 uur aankomst in Venlo. Vrij bezoek aan de Floriade. Voor het middagmaal zijn
er veel eetgelegenheden voor een snack of meegebrachte picknick.
Ca 18.30 uur vertrek uit Venlo. Met de autocar naar het Vakantiecentrum Bosberg te
Houthalen voor het avondmaal.
Ca. 20.00 uur, terugreis naar Mortsel .
DEELNEMINGSPRIJS:
- Volwassenen:

€ 38.00

(niet leden: € 48.00)

- Kinderen 12-18 j.

€ 30.00

(niet leden: € 40.00)

- Kinderen tot 12 j.

gratis

(niet leden: € 10.00)

In deze prijs is inbegrepen: autocar, fooi chauffeur, inkom Floriade en avondmaal.
De deelnemingsprijs is vrij hoog, maar het inkomticket voor de Floriade kost normaal reeds 25 euro.
Eendagsreizen met reisbureau’s kosten min. 50 euro. Onze prijsaanbieding is slechts mogelijk dank zij de
financiële tussenkomst van afdeling en gewest.

INSCHRIJVINGEN:
Via overschrijving op rekening nr: BE63 9730 3474 7252 van Gezinsbond Mortsel,
uiterijk vóór 15 april 2012, met vermelding van aantal deelnemers.
Voor nadere info: Guido Voets, tel: 03 / 449 90 80 of e-mail: guido.voets@skynet.be
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GEZINSSPAARKAART MORTSEL
Bij volgende handelaars in Mortsel wordt u graag verder geholpen met uw Gezinsspaarkaart:
·

Bloemen MADILUX

St. Benedictusstraat 16

03 449.69.69

·

Boekhandel DE STANDAARD

Statielei 85

03 449.46.88

·

Ijzerwaren IN DE PIK

Statielei 74

03 449.97.52

·

Inrichting CADO

Statielei 55

03 449.56.68

·

Juwelier DE CUYPER

Antwerpsestraat 4

03 449.91.61

·

Juwelier HUIS DREXELER

Mechelsesteenweg 26

03 449.99.24

·

Juwelier VAN ROOY

Antwerpsestraat 54

03 449.86.51

·

Kleding SWIGGY’S JEANS

Statielei 64

03 449.85 86

·

Lederwaren JAMA

Statielei 42

03 449.87.41

·

Optieker H.VERHELST

Antwerpsestraat 3

03 449.94.34

·

Podologie VAN DER AUWERA

H.Kruisstraat 8

03 449.34.65

·

Schoenen BENJAMINE

P.Reypenslei 30

03 440.48.59

·

Schoenen VOLLEBERGH

Statielei 19

03 458.22.50

·

Textiel IDW TEXTIEL

Statielei 49

03 440.61.38

·

Optieker OPTIEK BELLENS

Lange Kroonstraat 10 Boechout

03 455.89.03

Gebruik Gezinsspaarkaart: In de bovenstaande winkels kunt u sparen én betalen met uw
Gezinsspaarkaart. Indien het saldo op je Gezinsspaarkaart vóór je aankoop reeds € 20,00
bedraagt, kan je deze gebruiken als ‘betaalmiddel’ bij je aankoop. (enkel per schijf van € 20,00)
Uiteraard blijven we voor u zoeken naar winkels in Mortsel die zich willen aansluiten bij de
Gezinsspaarkaart. Hebt u suggesties, laat het weten op: gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be.

Niet alleen in deze winkels kunt u terecht met uw spaarkaart.
- Ook bij onze ticketdienst kan je filmtickets kopen met korting via je spaarkaart. (zie blz. 3)
- Bij mevr. Laenen, Maria Gorettistraat 20, Mortsel kan je terecht voor aankoop van GSM
kaarten en NMBS passen met korting wel na telefonische afspraak op nr. 03 / 455 59 77.
GSM Kaarten

NMBS Passen
Go pass
Key Card 2de klas
Rail Pass 2de klas
1ste klas

€ 50,00 met 5% korting
€ 20,00 met 5% korting
€ 74,00 met 5% korting
€ 113,00 met 5% korting

Base:
€ 14,00 korting op spaarkaart: € 0,84
Pay & Go: € 15,00 korting op spaarkaart: € 0,90
Mobistar: € 15,00 korting op spaarkaart: € 0,90

(Uiteraard zijn deze tarieven onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen in de toekomst)

-7-

Gezinsfilmfeest
zaterdag 31 maart om 11u00 in UGC Antwerpen

Plop wordt kabouterkoning Release op 28/3.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat we vele gezinnen een plezier doen met deze nieuwste
Plopfilm te vertonen, besloten we om het filmfeest een week uit te stellen.
Wegens een onverwachte prijsverhoging die UGC ons oplegt, zijn we jammer genoeg genoodzaakt andere tarieven te hanteren.
Leden: nu € 5,00 met een max. van € 20,00 per gezin (enkel geldig voor eigen kinderen)
Niet leden: betalen € 8,00.

Kaarten kunnen bekomen worden door:
• te telefoneren van 12/3 – 22/3 tussen 10u en 16u op het nummer 03/233 64 18
• te mailen van 12/3 – 22/3 naar: inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
Je krijgt aan de telefoon of per mail een volgnummer waarmee je de dag zelf je tickets kan afhalen in de hal van UGC.
Steeds lidnummer en adres vermelden aub !
De kaarten moeten betaald zijn vóór 25/3 anders worden ze niet weerhouden.
Rek.nr. BE15 3200 0894 9130 van Gezinsbond – Gewest Antwerpen
Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen.
In de mededeling zet je: gezinsfilmfeest + je volgnummer.
Plop vertrekt naar het Koninklijk
Paleis om zijn Plopkoeken aan te
bieden aan de koning. Als de koning
de Plopkoeken lekker vindt wordt
Plop misschien wel hofleverancier!
Op weg naar het paleis krijgt Plop
het gezelschap van Klus, die een
sierlijke pluim die ze vonden in het
bos, op de muts van Plop steekt.
Aangekomen bij het paleis blijkt dat
de koning er niet meer is. De kabouters wachten op de komst van de
nieuwe koning. Plop wil terugkeren
naar huis, maar dan ontdekt men de pluim op zijn muts. Het is de opvolgerspluim! Plop is
de nieuwe koning!
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R 11 bis of R 11 mis?
De Gezinsbond wordt vaak gevraagd een mening te
formuleren over soms zeer moeilijke en ingewikkelde
vraagstukken.
Eén van die vraagstukken die vandaag brandend
actueel is in Mortsel (en omstreken), is de aanleg van
de R11 bis: een zéér complex dossier waar er zowel
talrijke vóór- als tegenstanders zijn. De impacten van
de beslissingen die genomen worden, zouden alleszins veel – positieve, als negatieve gevolgen kunnen hebben voor het dagelijkse leven van de gezinnen.
Aan ons dus om jullie objectieve informatie aan te rijken, zodat jullie zelf jullie mening
kunnen vormen. Een zoektocht op het internet brengt ons bij één van de officiële websites
(www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur_cathy_ber/r11 ). De tegenstanders hebben zich
gegroepeerd onder het forum r11mis (www.r11mis.be). Op deze twee sites vinden jullie alle
informatie om zelf een zo objectief mogelijk beeld te vormen van de mogelijke impact op
onze samenleving.
Het laatste woord over de heraanleg van de R11 is nog niet gevallen, maar één zaak staat
vast: zoals steeds hoopt de Gezinsbond dat – eender welke beslissing de overheden nemen –
de leefbaarheid en de gezondheid van de gezinnen centraal staat.
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Gekende merken zoals :

-

LEDERWAREN

SAMSONITE
NATHAN
SCAPA
EASTPAK
ESPRIT
KIPLING
HEDGREN

STATIELEI 42 - 44

- Handtassen
- Reisbenodigdheden
- Geschenkartikelen
- Regenschermen
- Boekentassen

2640 Mortsel

Tel. 03 / 449 87 41

BONDig nieuws
 Zaterdag 14 januari ging onze jaarlijks weerkerende quiz door in zaal ‘t Parkske met zelfs
een ruimere belangstelling dan de voorgaande jaren. Er waren niet minder dan 20 deelnemende ploegen met bijna allemaal het maximale aantal van 6 kwissers.
 Ook een klassieker is onze speelgoedbeurs waar dit jaar, ondanks een licht tanende belangstelling, toch nog een 30 tal verkopers hun gebruikt speelgoed aan de man brachten.
Tevens hebben we een 90tal kopers geregistreerd. Daar waar sommigen slechts één stukje speelgoed meenamen was dat voor anderen iets meer. Al bij al wisselde zo’n 40 % van
het aangeboden speelgoed van eigenaar.
 Heeft u een mail adres? Laat het ons weten via: gezinsbond.mortsel@skynet.be zodat
wij u desgewenst via dit kanaal sneller op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten enz..

Op 6 januari 2012 is zeer onverwacht Cecile CLAES heengegaan in het UZ te Edegem. Zij was
76 jaar en de echtgenote van Jos Switsers en moeder van Paul Switsers, onze penningmeester.
Cecile Claes had 3 kinderen en 9 kleinkinderen. De stemmige uitvaartliturgie had plaats op 14
januari in de parochiekerk te Lint, waar zij altijd gewoond heeft.
Wij betuigen de familie Switsers en Claes onze oprechte deelneming.

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers, Guido Voets, Lieve Voets,
Lieve van den Daele-Drossaert, Jan Veelaert, Luk Servaes.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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Deze vormingsavond wordt georganiseerd in
samenwerking met de stad Mortsel en onze
afdeling
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