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De Bond in Mortsel
Voorzitter

Ondervoorzitter & ledensecretariaat

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

Koen Hermans
Mechelsesteenweg 111 bus 4
tel. 03 / 337 92 81 - GSM 0475 / 29 15 06
gezinsbond.mortsel@telenet.be

Algemeen Secretariaat

Penningmeester

Bert Maes
Van Dijckstraat 73
0478 / 25 82 24
bert.maes@skynet.be

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

Ticketdienst

Spaarkaartafgevaardigden

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

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

Spoor- & GSMkaarten

Public relations

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

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

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

Fien Nutsugah
Wolschaerdenveldenstraat 18
GSM KOD 0479 / 27 02 31

Bankrekening nr.: BE64 9730 3474 7252 op naam van “Gezinsbond afdeling Mortsel”

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje:

Tove
Tuur

in het gezin

Dalemans - Struyf
Eilers - Vermeeren

Een derde kindje:

Haakon
Leonie

in het gezin

Brams - De Laet
Van Der Haert - Machiels
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PROGRAMMA 2017
mei
zondag 7/05/2017

Natuurwandeling FORT IV: info onderaan deze blz.

juli
zondag 02/07/2017

Slotdag“ Gezinsbond 90 jaar“: meer info op blz. 3 en 5.

oktober
zondag 15/10/2017
zondag 29/10/2017

Tweedhandsbeurs speelgoed: meer info in volgend nummer.
Tweedehandbeurs winterkleding en babyuitzet: meer info in volgend
nummer.

Voor de recentste informatie kan je steeds onze website www.gezinsbondmortsel.be raadplegen. We trachten deze steeds zo up to date mogelijk te houden.

Natuurwandeling FORT 4
zondag 7 mei 2017
Op zondag 7 mei 2017 om 14h00 organiseren wij een wandeling onder leiding van deskundige gidsen doorheen Fort 4, een prachtig domein van 24ha groot.
Kom genieten van deze uitzonderlijke site: een oase van groen gecombineerd met historische gebouwen en hedendaagse infrastructuur.
Plaats van afspraak: Bezoekerscentrum – Krijgsbaan 212 om 14h00
Wandeltips:

Bijna volledig toegankelijk voor rolstoel en buggy
Honden zijn niet toegelaten in de gebouwen
Stevig schoeisel en een zaklamp zijn een aanrader

Deelname is gratis.
Inschrijven bij voorkeur via mail op mailadres: gezinsbond.mortsel@telenet.be of telefonisch op het nummer 03/449.56.66 of 0471/88.00.50.
Wij verwachten uw inschrijving ten laatste op 30 april 2017.
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Bij voorkeur inschrijven via onze -website:
www.gezinsbondmortsel.be
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Weer een nieuwe Spaarkaarthandelaar in
Mortsel en omgeving…
Wie heeft er geen mooie herinneringen aan spelende kinderen op een springkasteel? Wel,
voor de komende feesten kan je bij SPRINGKASTEEL ANTWERPEN ook terecht voor
korting op de Gezinsspaarkaart!
Gezinsbond: Hoe zijn jullie bij de Gezinsbond terechtgekomen?
Kim: We kregen de vraag op babydays en wat is er leuker dan een springkasteel om je kinderfeestje, braderij, tuinfeest, sportvereniging, huwelijk, brunch, verjaardagsfeest, familiereünie,
of andere partij op te vrolijken.
En als we via onze samenwerking meer kinderen een fantastische tijd bezorgen doen we dit
graag.

Op 29 en 30 april 2017 organiseren enkele bewoners van Mortsel "gebermte", een
nieuw cultureel initiatief op de oude bermen langs de R11 in Mortsel.
Je mag je een wandelparcours voorstellen waar je heel wat kan beleven en bekijken.
Het Sleutelgat geeft bijvoorbeeld een voorstelling poppentheater, Walpurgis laat je
kennismaken met muziektheater in wording, Alborea brengt sfeervolle klezmermuziek, djembégroep Van Slag laat zich horen, de muziekacademie van Mortsel geeft
voorstellingen, een bonte schare Belgische dichters treedt op en over de lengte van
de bermenstrook loopt er een tentoonstelling. De organisatie van het evenement
werkt nauw samen met de Week van de Amateurkunsten, die ook dat weekend van
start gaat.
Bijzonder is de locatie op “Den berm”. Op dit gevarieerde en spontaan beboste stuk
groen zie je af en toe een wandelaar, maar als publieke ruimte heeft de berm meer
potentieel. "Gebermte wil de buurtbewoners betrekken bij de herwaardering van de
bermen”, aldus organisator Bart Pluym. “Het evenement wil de bermen aantrekkelijker maken, als plek voor tijdelijke en kleinschalige culturele evenementen, als plek
waar kinderen komen spelen en als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners”.
Het evenement heeft plaats op zaterdag 29 april (van 13u tot 02u) en zondag 30 april
(van 13u tot 19u).
Centraal punt - tent met bar - is aan het kruispunt tussen de Jozef Hermanslei en de
Vredebaan. De activiteiten gaan op verschillende plaatsen door op de bermen naast
de R11.
Het volledige programma is te vinden op de website www.gebermte.be
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Gezinsbond: Waarom moeten onze leden naar jouw zaak komen?
Kim: Herinner je je nog dat nostalgische jeugdmoment waar je niet kon wachten om de schoenen uit te trekken en vervolgens voor de rest van de dag naar dat reusachtige springkasteel te
rennen? Wel, dat moment brengen wij opnieuw, maar ditmaal om ook jouw kinderen dit gelukzalige gevoel te laten ervaren.
Wij hebben voor elk wat wils en geven steeds de beste service! Onze luchtkussens, springkastelen, bouncers, luchtkastelen, opblaasbare dromen, speeltuigen ..., zijn steeds van goede kwaliteit. Wij gebruiken ook steeds de beste kwaliteitsmotoren om jouw springkasteel mooi opgeblazen te houden.
Gezinsbond: Welke extra’s krijgen onze leden?
Kim: Zelf hebben we 3 kindjes van 7,6, en 4 en die hebben een heel uiteenlopende manier van
spelen. Om tegemoet te komen aan ieders wensen hebben we een gamma van +- 30 verschillende kastelen.
Zoals ik al vertelde zijn wij van mening dat elk kind een onvergetelijk feest verdiend… Maar
ook mama en papa mogen in het plezier delen, zo zijn de meeste kastelen ook volwassenenproef! En met de leuke korting van 10% op de spaarkaart heb je als ouder dubbel plezier…
Hou ook in 2018 het bonnenboekje in het oog want daar delen we eenmalig 20% in uit… Ik
heb sinds ons contract ook mijn gezinsspaarkaart en had ik dit vroeger geweten had ik die al
jaren geleden aangevraagd!
Gezinsbond: Hartelijk dank voor je vertrouwen in de Gezinsbond. Ik ben ervan overtuigd dat vele van onze leden de weg naar SPRINGKASTEEL ANTWERPEN zullen vinden.

SPRINGKASTEEL ANTWERPEN
Groenenborglei 16
 0483/20.09.30
Info@2fun.be
Website: www.springkasteelantwerpen.be
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OVERDRACHT KINDEROPPASDIENST
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Sinds 1998 verzorgt Jeannine HeylenMeermans onze KinderOppasDienst, samen met
Magda Jaeken-Claessen. Al deze jaren heeft zij,
met veel inzet en soms veel “geduld”, gezorgd
dat vele mama’s en/of papa’s van een deugddoende vrije avond konden genieten.
Jeannine heeft nu besloten om, samen met haar
echtgenoot Eddy, te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Ze draagt “haar” KOD over
aan Fien, een nieuwe jonge kracht in ons bestuur.
Fien zal er, samen met Magda,
vanaf heden voor zorgen dat onze KOD verder op rolletjes
blijft lopen. Fien Nutsugah is te bereiken op het KOD
GSMnr. 0479/27 02 31
haar adres: Wolschaerdenveldenstraat 18, 2640 Mortsel
KOD boekjes zijn ook nog steeds verkrijgbaar bij
Jeannine.
Jeannine wil hierbij nog al haar gezinnen danken
voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.

Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58 - 03 / 455 60 36
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Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Fien Nutsugah: 0479 / 27 02 31
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.

Redactioneel nieuws:
Verschijningsdata van “Ons Krantje” in 2017: ± 15 april, ± 15 augustus en ± 15 december.
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Spokenwandeling:

Bioscoopcheques
met korting bij
onze Ticketdienst:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45
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 mogelijke wijzigingen)

Op 11 februari ll. werd er door de gezinsbond afdeling Mortsel een spookwandeling georganiseerd i.s.m. het Antwerpse Ghostwalk. Jan van Ghostwalk vervoegde onze groep van 27 personen rond 20 uur om te vertrekken voor een wandeling door de oude Antwerpse binnenstad.
De rode draad in de spookverhalen handelde over Lange Wapper die de stad onveilig maakte
en van alles uitstak. Zo liet Jan ons verschillende keren schrikken als hij “Lange Wapper”
nadeed.
Onze wandeltocht ging van Het Steen richting Vleeshuis, Zirkstraat en het Vlaaikensgangetje
om te eindigen op de Grote Markt.
De verhalen waren zeer inspirerend en de deelnemers leefden zich in in een tijd die vele honderden jaren achter ons ligt.
Na de wandeling zijn we nog binnengesprongen in De Pelgrom om ons te ontdoen van onze
bevroren voeten voor een tasje koffie of een lekker bruin biertje.
Het was een leuke avond en voor herhaling vatbaar.

Quiz:
En of er gequizd werd… Voor de 20ste editie van onze quiz op 25 februari mochten we een
recordopkomst noteren. Er waren 25 ploegen ingeschreven die de avond zelf ook allemaal
aanwezig waren. Onder de deskundige leiding van onze, ondertussen ervaren, quizmaster
George, werd het een leuke avond waarna iedereen met een prijsje huiswaarts ging.
Misschien volgend jaar ook eens deelnemen.

Tweedehandsbeurs:
Zondag 12 maart kwamen een 115 tal kopers hun gekochte tweedehands kleding afrekenen
aan onze kassa’s. Het was weerom een geslaagde editie hoewel we niet anders kunnen dan
vaststellen dat de belangstelling voor onze beurzen afneemt. Of zijn er misschien gewoon te
veel?

Proefavond bier & kaas:
De festiviteiten voor het 90-jarig bestaan van onze gezinsbond Mortsel blijven doorgaan. Dit
keer werd er in samenwerking met de Welzijnsschakel Mortsel op 25 maart een bier- en kaasavond georganiseerd. Geen gewone formule met wijnen maar deze keer met bieren uit alle
uithoeken van België.
Zo was er een witbier van St.-Bernardus, een Saison, het Antwerps Bootjesbier, Bittere Bloemen, Inglorious Quad Whisky Barrel Ages en nog vele anderen. Dit alles met een aangepaste
kaas per biersoort.
De aanwezigen hebben met volle teugen genoten en zijn tipsy naar huis teruggekeerd.
Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Bij deze willen we Bert (onze secretaris) nogmaals bedanken voor het professionalisme waarmee hij deze avond gebracht heeft.

Enkele foto’s op de achterpagina.

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

Bier & kaas proefavond
De shophoppers
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