In dit nummer:
**************
Fietstocht
Ticketdienst
Spoorkaarten
Reductiekaarten NMBS
Spaarkaartkorting bij
“Lijnkaarten”
Receptie 90 jaar
Bondig nieuws
Spaarkaarthandelaars
Bezoek aan de “Jain” tempel
Gent en Leiestreek
Wij gedenken
Schorremorrie
Enquete - nieuwsbrief

www.gezinsbond.be/mortsel

of

www.gezinsbondmortsel.be
Verschijnt drie maal in 2016

-1-

46ste jaargang

-

Nr. 1

De Bond in Mortsel
Voorzitter & public relations

Ondervoorzitter

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06
denisevandenrijm@hotmail.com

Jan Veelaert
Heldenhuldenlaan 15
03 / 449 56 66
jan.veelaert@skynet.be

Algemeen Secretariaat

Ledensecretariaat

An Servaes - Sysmans
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
an.sysmans@belgacom.net

Koen Hermans
Mechelsesteenweg 111 bus 4
tel. 03 / 337 92 81 GSM 0468 / 19 63 14
gezinsbond.mortsel@telenet.be

zondag 12 juni

Bezoek Boedhistische tempel zie blz. 7

Penningmeester

zondag 10 juli

Fietstocht: zie hieronder

zondag 28 augustus

Schorremorrie: zie laatste blz.

Ticketdienst

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

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

Spaarkaartafgevaardigde

Spoor- & GSMkaarten

Luk Servaes
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20
03 / 455 59 77
liliane.deschutter@hotmail.com

ACTIVITEITENKALENDER

2016

zondag 25 september

11u00

Openingsviering 90 jaar Mortselse Gezinsbond: zie blz. 6

zondag 16 oktober

Tweedehandsbeurs speelgoed - meer info in een later nummer.

zondag 30 oktober

Tweedehandsbeurs winterkleding - meer info volgt later.

zondag 27 november

Gezond ontbijt - meer info in een later nummer.

Kinderoppasdienst
Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254 E
GSM KOD 0479 / 27 02 31
Tel. 03 / 440 55 07

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58
Tel. 03 / 455 60 36

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje:

Janne
Sara
Suzanne
Maarten
Robin
Tijn

in het gezin

Cools - Dillen
El Younoussi - El Allachi
Jacobs
Lenaerts - Arren
Haazen - Vos
Van Wassenhove

Een derde kindje:

Elias
Boris
Roos
Sinne
Rik
Lola

in het gezin

Struyf - Gilleir
Vercauteren - De Roeck
Heirbaut - Verdonck
Van Hoye - Vandenhole
Debrouwere - Dillen
Verreth - Lootens
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Bioscoopcheques
met korting bij

Een rasechte mannenwinkel in Mortsel.
César is het verhaal van 2 vrouwelijke ondernemers Karen en
Jana die het verschil willen maken. Zij werkten allebei in
een dameskledingzaak op de Statielei in Mortsel. Daar kregen zij meermaals te horen dat er meerdere kledingzaken
waren voor vrouwen, maar de mannen een beetje in de kou
bleven staan. Zo is het idee ontstaan om hun eigen winkel uit
de grond te stampen in hun hometown.

Onze Ticketdienst:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45

Ze gaan resoluut voor een winkel voor mannen, iets waar
Mortsel nood aan heeft en wat een nieuwe vibe kan brengen
in de Statielei. Ondanks de vele leegstand geloven ze immers
in het potentieel van de Statielei als je service hoog in het
vaandel draagt.

Voor tickets van UGC betaal je bij ons € 8,50 en je krijgt direct de korting van € 2,00 op je
gezinsspaarkaart zodat de bioscoopcheques je € 6,50 kosten.
Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je bij onze Ticketdienst kopen aan de prijs van
€ 10,50. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart zodat de Metropolis cheques
je bijgevolg effectief € 8,50 kosten.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)

!!! Nieuw !!!

Sinds september kan je bij ons “lijnkaarten”
voor tram en bus (De Lijn) bekomen met
10% korting op de spaarkaart.

Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Liliane De Schutter en bij Ingrid Baekelmans.

Reductiekaarten NMBS
De kaarten met vervaldag 12/2015 terug hernieuwd worden. Nieuwe kaarten aanvragen kan
ook nog steeds.
Ouders: Ouders met minstens 3 kinderen krijgen een kaart die 5 jaar geldig is. (2016-2020)
Kinderen: 1) kinderen van 6 t. e. m. 11 jaar krijgen een kaart die 5 jaar geldig is.
2) kinderen van 12 t. e. m.17 jaar krijgen een kaart die eveneens 5 jaar geldig is.
3) kinderen van 18 t. e. m. 25 jaar krijgen een kaart die 1 jaar geldig is en die kan
vernieuwd worden mits voorlegging van studiebewijs of attest gezinssamenstelling of kinderbijslag.
Kostprijs: € 6,00 per gezin / € 2,00 voor een duplicaat bij verlies.
Ook GO passen (€ 51,00), rail passen (€ 76,00) en Key kaarten (€ 20,00) zijn te bekomen met
een korting van 5% op de spaarkaart.
Op de telefoonkaarten van Mobistar , Proximus en Base met een waarde van € 15,00 wordt er
ook een korting van 4% gegeven op de spaarkaart.
Voor meer inlichtingen en aanvragen kan u terecht bij:
Liliane Laenen - De Schutter
Maria Gorettistraat 20 Mortsel.
Tel 0485 / 51 51 95. Liefst vooraf verwittigen aub?
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Vandaar dat ze met veel toewijding een gevarieerde collectie hebben samengesteld met zowel
hippe als klassieke merken. De collectie gaat van casual tot casual chic. Een mooie mix van
vrijetijds -en business kledij. Elke man zal er zijn gading kunnen vinden dankzij de hulp die
Jana en Karen zullen bieden in de zoektocht.
Naast kledij kunnen er ook zonnebrillen, horloges en andere accessoires gekocht worden. Merken die César verkoopt zijn Minimum, Blend, Anerkjendt, Selected Homme en Only & Sons,
een mooie mix van Scandinavische merken. Loreak Mendian is een Spaans merk met toffe
twist. De Jeans worden vertegenwoordigd door Lee en Blend. De sokken zijn van Happy Socks. Antwrp heeft een typische kledinglijn rond Antwerpen en Komono heeft horloges en zonnebrillen die net dat beetje anders zijn. Deze 2 laatste zijn Belgisch. En dan niet te vergeten
Armed Angels. Een Duits fairtrade merk, eerlijke en ecologisch verantwoorde kledij in organische katoen of gerecycleerde materialen.
Dit alles in een totaalconcept waar mannen zich thuis voelen. Het interieur wordt immers verrijkt met typische bar-elementen zoals een biljarttafel voor de kleren en biertaps als kapstokken, wat de tijd om tot een perfecte outfit te komen zal verlichten. Gaan shoppen is hier geen
opdracht meer voor een man, maar een leuk tijdverdrijf. En wie weet geeft César af en toe een
rondje op één van de speciale laatavondopeningen die 2 keer per seizoen plaatsvinden.
Conceptueel en op grafisch vlak is beroep gedaan op Pinkeye, de ontwerpstudio uit Antwerpen
die ook Wasbar en Eskimo shop hebben ontworpen.
Wie zin heeft gekregen om eens langs te komen?
Altijd welkom!
Onze contactgegevens:
César
Statielei 131
2640 Mortsel
www.cesarmenswear.be
info@cesarmenswear.be
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GEZINSBOND MORTSEL
VIERT FEEST, EEN JAAR LANG !
Dit jaar, 2016, bestaat onze ‘Gezinsbond Mortsel’ 90 jaar en het bestuur wil dan ook het volgende werkjaar tot een feestjaar uitwerken.
Het feestjaar zal ingezet worden met een openingsplechtigheid op zondag 25 september in
Hoeve Dieseghem.
Verdere activiteiten voor al onze Bondsleden zijn in voorbereiding, want wij willen zoveel
mogelijk Gezinsleden betrekken bij de verdere feestelijkheden.
Het volledige programma zal in ons e.k. Krantje medegedeeld en nader toegelicht worden.
Kijk dus uit naar het komende nummer van ‘Ons Krantje’ want u zal verrast zijn wat dit feestprogramma zal aanbieden.

Tempelbezoek aan de Jain Tempel te Wilrijk
Zondag 12 juni om 12u00
Inschrijven is verplicht bij Denise
Tel.: 0476 / 66 84 06 of e-mail: denisevandenrijm@hotmail.com
Deelnameprijs: € 8,00 per persoon. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op nummer BE64 9730 3474 7252 met vermelding van het aantal deelnemers.
De Jain-gemeenschap van Antwerpen heeft in Wilrijk een marmeren tempel gebouwd. Met
zijn 1000 m² is het de grootste Jain-tempel die buiten India te vinden is. Je kan deze tempel
samen met ons bezoeken.

Let op: onderstaande voorwaarden moeten strikt nageleefd worden tijdens een bezoek:
•Algemeen:
◦Toegang tot het private domein is enkel mogelijk mits toestemming van het Jain Cultural
Center Antwerpen vzw.
◦Begeleide bezoeken kunnen uitsluitend onder begeleiding van door het JCCA aangestelde
sprekers/gidsen.
◦Bezoekers worden vriendelijk verzocht hun voertuigen te parkeren op de bezoekersparkingplaatsen “Visitors”, onmiddellijk links ten einde van de oprijlaan.
◦Gelieve het gras niet te betreden en de paden te gebruiken.
◦Gelieve geen eigen eten of drinken mee te brengen op het domein.
◦Het fotograferen van het tempelcomplex is enkel aan de buitenkant toegelaten. Gelieve
daarbij geen mensen zonder hun toestemming te fotograferen.
◦Gelieve gebruik te maken van de vestiaire voor het opbergen van jassen, schoenen, handtassen, e.d.

BONDig nieuws

‘t was weer een drukte van jewelste in ‘t Parkske op zaterdagavond 20 februari. 23
ploegen hadden ingeschreven en hebben uiteindelijk deel genomen aan een leuke
quizavond. Na heel wat denkwerk ging iedereen naar huis met een prijs. Ook waren er weer enkele leuke aanwezigheidsprijzen te verloten. Misschien het overwegen waard om volgend jaar ook eens deel te nemen.

Zondag 6 maart hadden we weerom een afspraak in ‘t Parkse. Ditmaal stond er
een tweedehandsverkoop op het programma. Na een ietwat moeizame lijstenverdeling is het toch nog een geslaagde editie geworden. 135 kopers hebben we die namiddag geregistreerd. ± 35 % van de aangeboden spullen wisselden van eigenaar
tegen zeer voordelige prijzen. Een nieuwe kans om erbij te zijn volgt in oktober.
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•Tempelcomplex bezoek:
◦Gelieve de tempel en de meditatieruimte enkel te betreden op blote voeten of kousenvoeten.
Schoenen, pantoffels, sandalen, e.d. dienen in de vestiaire in de daartoe voorziene kasten
geplaatst te worden.
◦Gelieve leer, bont en zijde te vermijden in de tempel.
◦Dames worden verzocht tijdens de menstruatie de tempel niet te betreden.
◦Gelieve schouders, bovenarmen en knieën bedekt te houden.
◦Gelieve de beelden, altaren en sacrale voorwerpen niet aan te raken. Gelieve een respectvolle afstand te bewaren van de praktiserende gelovigen, de beelden, altaren en sacrale
voorwerpen. Gelieve in het bezoekersdeel te blijven en de gebedsruimte en het sacrale deel
onder de torens niet te betreden.
◦Gelieve de gsm op stil te zetten tijdens het bezoek.
◦Gelieve binnen nergens foto’s te maken.
◦Gelieve het spreekvolume aan te passen. Stilte en ingetogenheid worden gewaardeerd.
◦Gelieve niets achter te laten.
•Mogen wij u er aan herinneren dat u een privé heiligdom bezoekt, geen openbare instelling of pretpark.
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GEZINSUITSTAP GENT - LEIESTREEK
ZONDAG 29 MEI 2016
Een cultureel verzorgde daguitstap
Programma:
Gent
Astene
St-Martens-Leerne
Deurle
St-Martens-Latem

historische stadswandeling, boottocht
korte wandeling langs de Oude Leie
Kasteel van Ooidonk
wandeling Molenberg of museum Latemse School
vrije tijd of bezoek St. Martinuskerk + kerkhof

Inschrijven en kostprijs:
Leden van afdeling Mortsel kunnen inschrijven bij Jan Veelaert.
Tel. 03 / 449 56 66 na 17u00 of via e-mail: jan.veelaert@skynet.be
Vlug inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt en eerst is eerst.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op nummer BE64 9730 3474 7252
met vermelding van het aantal deelnemers.
Voor leden bedraagt de prijs 40 euro, niet-leden betalen 60 euro.
De kostprijs is inclusief autocarvervoer, verzekering, koffie/thee bij de lunch, inkomgelden, 3
gangenmenu met drankje en koffie/thee, boottocht, syllabus, reisleiding en gidsing.
Vertrek :
We vertrekken om 07.45u aan de Boomsesteenweg ('t Spant) te Wilrijk.

Vanaf april kan je in Mortsel bij volgende nieuwe winkels korting sparen op
jouw spaarkaart (lidkaart):
IN DE WOLKEN: kinderspeciaalzaak
Sint Benedictustraat 3 - Mortsel
tel.: 03 / 283 02 02 - GSM: 0476 21 77 59
mail: info@bovenindewolken.be
website: www.bovenindewolken.be
FERIA: kinderkleding
Pieter Reypenslei 14 - Mortsel
tel.: 03 / 449 20 19
mail: info@feria.cool
website: www.feria.cool

‘t BAZARKE: speelgoed
Statielei 113 - Mortsel
tel.: 03 / 449 81 51
website: www.bovenindewolken.be

Elle et Moi: vrouwenkleding en accessoires
Statielei 103 - Mortsel
tel. 0475 / 39 68 05
mail: pascale.devolder@gmail.com
website: www.elle-moi.be

César: zie blz. 5

Activiteiten van de ouderenadviesraad.
3 mei 2016 Belevingswandeling – wandeling
Wist je dat het herkennen smaken en geuren lang in takt blijft bij personen met dementie? Genieten van lekkers, herinneringen ophalen dankzij geuren,…. Aan de hand van een wandeling
geschikt voor personen met dementie halen we herinneringen op! Omdat dementie te belangrijk
is om zomaar te vergeten.
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: start aan de ingang van het stadhuis.
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
Inschrijven via welzijn@mortsel.be of 03 / 444 17 76
7 juni 2016 Jongdementie – info en ontmoeting
Personen met jongdementie worden vaak met specifieke problemen geconfronteerd. (Wat met
je werk, je kinderen,…) Daarnaast moeten mensen met jongdementie vaak 1,5 jaar langer
wachten op de juiste diagnose omdat de eerste tekenen sterk kunnen verschillen. Omdat dementie te belangrijk is om zomaar te vergeten.
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: start aan de ingang van het stadhuis.
Prijs: gratis, inschrijven verplicht
Inschrijven via welzijn@mortsel.be of 03 / 444 17 76
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Op 1 februari 2016 is ons medelid Godfried De Clercq zachtjes
overgegaan naar de andere oever. Op 6 februari had een ontroerende afscheidsplechtigheid plaats in de parochiekerk SintBernadette met vele familieleden en talrijke vrienden. Zoon Luk
schetste een zinvol levensverhaal van zijn vader die zich als jongste bediende had ingezet bij het Woningfonds van de Gezinsbond
waar hij promoveerde en werd aangesteld tot Directeur-Generaal.
Hij vertegenwoordigde alzo het Woningfonds op vele internationale congressen en onderhandelde met vele ministers.
Frie trok voor zijn functie haast dagelijks naar Brussel maar bleef
steeds woonachtig in de Molenlei te Mortsel met zijn echtgenote
Maria Cornelis en zijn zoon. Na de dagtaak ontving de DirecteurGeneraal thuis nog vaak bondsleden die problemen hadden met
hun lening-dossier.
Frie was een man met vele facetten: zakelijk als bedrijfsleider
maar sociaal-voelend en behulpzaam voor wie er om vroeg. En ja,
hij hield ook van lachen en plezier maken!
Voor de activiteiten van onze afdeling had hij steeds veel belangstelling. Bij ons 60-jarig jubileum
kon hij onze nationale Bondsvoorzitter Prof. Dr Frans Van Mechelen naar Mortsel krijgen voor
de feestrede, en met de ‘Frivole
Framboos’ of bij het etentje voor
ons 80-jarig bestaan was Frie
steeds present.
Vele vrienden en kennissen zullen
hem missen. Maar ons medevoelen gaat vooral naar zijn kinderen
en kleinkinderen en in het bijzonder naar zijn echtgenote Maria
Cornelis, die sedert 1977 zich vele
jaren als bestuurslid heeft ingezet
voor de Mortselse Bond. Aan
allen betuigen wij ons oprecht
medevoelen.

RESERVEER TIJDIG JOUW KINDEROPPAS
BIJ ONZE KINDEROPPASDIENST
Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58 - 03 / 455 60 36
Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31 - 03 / 440 55 07
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.

!!! De kinderoppasdienst zoekt nog enkele nieuwe babysitters !!!
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij mevrouw Jaeken na telefonische afspraak.
Voorwaarde: 16 jaar zijn op de dag van de eerste babysit.

Ledenbevraging - nieuwsbrief.
Beste leden,
Bij dit nummer vinden jullie een enqueteformulier.
Hiermee willen we van jullie leren. Bezorg het ingevulde formulier bij één van onze bestuursleden of nog gemakkelijker: vul de enquete digitaal in door te surfen
naar onze website www.gezinsbondmortsel.be waar je
een link kunt vinden.
Wil je als eerste op de hoogte zijn van onze activiteiten, nieuwe spaarkaarthandelaars enz.. Schrijf je dan
vlug in op onze nieuwsbrief. Dit kan snel en eenvoudig door te surfen naar onze website:
www.gezinsbondmortsel.be waar je de link kunt vinden.

g.v.

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers, Guido Voets, Lieve van den DaeleDrossaert, Jan Veelaert Luk Servaes.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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Gaat dit jaar door op zondag 28 augustus
van 13u00 tot 18u00 in “ De Schorre” te Boom.
Meer info vind je kortelings op onze website www.gezinsbondmortsel.be
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