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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

Public relations & ticketdienst

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:

Enna
in het gezin
Andreas
Louise
Marte

CORENS-VAN DER AUWERA
NOBEN-VAN ONGEVAL
DE COOMAN - LAMBERS
VERSTRUYFT - VAN BEDAF

Een derde kindje:

Fee

in het gezin

DE WIT-DE KINDEREN

Een vijfde kindje:

Tibe
in het gezin
Renata

DE DYCKER KRISTEL
SCHELTJENS-TIEBAUT

-2-

ONZE ACTIVITEITEN
Aug.

Zo 24

Schorremorrie

september

Di 9
Za 20

Aanvang computercursus “Windows Vista/office 2007”
Aanvang computercursus “Corel Paint shop Pro”
Jaarmarkt

Do 2
Zo 19
Zo 26

wintertulpen
Planckendaeldag
2de handsbeurs kinderkleding

Oktober

COMPUTERCURSUS

COMPUTERCURSUS

De computercursussen van de Bond samen met het volwassenenonderwijs LBC/NVK blijven uw belangstelling wekken. En dus gaan we ermee door. Voor de leden van de Bond
zijn 2 cursussen gereserveerd.
De cursus INITIATIE start op dinsdag 9 september om kwart voor negen. (8u45) Deze
leert ons de geheimen van Windows Vista en gaat ook in op de mogelijkheden van Office2007.
Een nieuwe cursus is voor onze leden voorzien, nl. Rastertekenen 1. Dit is werken met
digitale fotografie. Deze cursus start op dinsdagavond 9 september om 18 u 45. (Corel®
Paint Shop Pro® is de ideale digitale doka voor iedereen die meer wil dan alleen plaatjes
schieten. Het programma biedt alles, van gemakkelijke automatische fotocorrecties tot
gereedschappen voor precisiebewerking.)
Als de bliksem inschrijven is de boodschap bij Marc E. van de Velde tel. 03 / 455 45 91.
Wie niet bij de eerste tien is komt op een wachtlijst terecht.
De prijs zal vermoedelijk € 60,00 bedragen.

COMPUTERCURSUS

COMPUTERCURSUS

Op 3 april 2008 overleed op de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus te Wilrijk mevrouw
Anna VERELLEN, 87 jaar oud, weduwe van John De Schutter en moeder van ons
bestuurslid Liliane Laenen. Een plechtige, maar ook zeer ontroerende uitvaartliturgie
had plaats op 8 april in de kerk van het Heilig Kruis, waar de vele kleinkinderen op
vaak aangrijpende wijze afscheid namen van ‘De Ma’.
Wij betuigen Liliane en de ganse familie onze oprechte deelneming.
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GEZINSRAAD EN STAD MORTSEL NODIGEN U UIT VOOR:

WINTERTULPEN
Theatermonoloog door Marleen Merckx
Donderdag 2 oktober 2008 om 20 uur
Hoeve Dieseghem
Wouter Volcaertstraat
Deze prachtige monoloog neemt je mee in de gevoelswereld van een vrouw die verneemt dat ze borstkanker heeft. Op een heel gewone en soms grappige manier vertelt
ze over het proces dat je doorloopt als je met borstkanker geconfronteerd wordt.

Kaarten aan 5 euro zijn vanaf 1 september te koop bij de dienst sociale
zaken in het stadhuis.
Info : 03 444 17 72

Laat naar je borsten kijken !
Borstkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem voor vrouwen. Eén vrouw
op 10 krijgt tijdens haar leven te maken met deze ziekte. Gelukkig kan borstkanker
in een vroeg stadium opgespoord worden waardoor de ziekte vroeger behandeld wordt en de kans op genezing groter wordt.
Sedert verschillende jaren neemt de stad Mortsel deel aan het screeningsprogramma. Van 2 oktober tot 5 november 2008 staat de mammomobiel in Mortsel.
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar krijgen een uitnodiging om deel te nemen
aan een mammografisch onderzoek. We willen alle vrouwen in die leeftijdscategorie aanmoedigen om aan het onderzoek deel te nemen.

PLANCKENDAELDAG.
Naar analogie van de Zoodag te Antwerpen wordt
dit jaar een PLANKENDAELDAG georganiseerd, met
extra kortingen voor Bondsleden. Het wordt een gezellige drukte met mimespelers, dieren en magische figuren, een tocht door oude geheimschriften, minimalistische optredens, theatervoorstellingen en zoveel meer. Kortom een leuke dierendag
met een hoog straattheatergehalte.
Er worden drie Plankendaelpassen voorzien:
1. Plankendaelpas voor 12 jaar en ouder:
€ 8,00
2. Plankendaelpas voor 6 tot 11 jaar:
€ 4,00
3. Plankendaelpas voor 0 tot en met 5 jaar: gratis.
De passen kunnen tot einde augustus besteld worden op het gewestlijk secretariaat te Antwerpen, telefoon: 03 / 233 64 18. Let wel het secretariaat is enkel open van 10.00 tot 13.00
uur. Het secretariaat is gesloten van 14 tot 27 juli
Tijdig inschrijven is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt.
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SCHORREMORRIE te Boom.
Net als vorige jaren wordt DE SCHORRE te Boom weer omgetoverd tot een kleitof Speelfestijn, een spetterend familiefeest waar vooral gezinnen met jonge kinderen veel deugd zullen aan beleven, met allerlei speelmogelijkheden, rondrit met
huifkar, muzikale animatie, te veel om op te noemen. (zie ook in de bijgevoegde
“Goed Gezien”

Onze Ticketdienst:
De ticketdienst wordt sinds 1 augustus 2007 waargenomen
door Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06.
U kunt bij deze persoon filmtickets bekomen aan € 7.50 per ticket met een korting van
€ 1.50 per ticket op uw Spaarkaart (= nieuwe regeling sinds 1 januari 2008). Uw ticket
kost dus nog steeds slechts € 6.00 zowel voor UGC als voor Kinepolis (Metropolis).
Bestel tijdig uw tickets, zeker gedurende de vakantieperiode, om bevoorradingsproblemen te vermijden. De ticketdienst blijft gedurende de verlofperiode bereikbaar

WINTERTWEEDEHANDSBEURS
Zondag 26 oktober 2008
Verkooplijsten:

BABY- & KINDERKLEDING EN
BABY-UITZET

verkrijgbaar vanaf 27 september 2008 om 10u00
bij mevr.:

Laenen - De Schutter
Maria Gorettistraat 20
2640 Mortsel
tel. 03/455.59.77
-5-

80 jaar

Gezinsbond in Mortsel
1927

2007
Deel 3. Mortsel herleeft
(1945 – 1970)

Mortsel was een der meest beproefde en geteisterde gemeenten van ons land. De heropbouw
van scholen, kerk, gemeentehuis, bedrijven, wegenis en vooral woningen heeft jaren inspanning gevergd. Toch is het bijna een wonder hoe snel Mortsel terug herleefde.
De bevolkingscijfers zijn zeer duidelijk . In 1942 telde de gemeente bijna 17.000 inwoners.
Na het bombardement van 5 april 1943 en de V-bommen was de bevolking met meer dan
2.000 inwoners terug gelopen. In 1950, vijf jaar na het oorlogsgewoel telde Mortsel terug
meer dan 18.000 inwoners.
Ook het verenigingsleven kende na de oorlogsjaren een grote ontwikkeling. Voor de Gezinsbond (toen nog de ‘Bond van de Kroostrijke Gezinnen van België’), werd deze aangroei
nog bevorderd door het wegvallen van de concurrerende (?) vereniging van ‘Vlaamse Kinderzegen’.

uitbreiding bestuur.
In 1946 wist J.B. Verhelst, die tijdens de oorlogsjaren praktisch alleen de afdeling gedragen
heeft, enkele nieuwe bestuursleden aan te werven. Het bestuur was alsdan samengesteld uit
Jan Baptist VERHELST, Jan VAN BREMPT, Marcel LEMOINE en A. TIMMERMANS.
Met deze nieuwe krachten slaagde men erin om het ledenaantal fors te laten toenemen. Van
minder dan 200 leden in 1945 groeide het ledenaantal in vijf jaar tijd tot bijna 600 leden!
De sterke aangroei van het ledenaantal en de uitbreiding van de vele bondsactiviteiten en –
diensten noodzaakte een versterking van het bestuur. Op 20 november 1949 werd Eugeen
SEGHERS als nieuwe voorzitter aangesteld. Ondervoorzitter werd Frans MYLEMANS. De
functie van secretaris werd waargenomen door Jan VAN BREMPT en Frans GASTMANS
fungeerde als penningmeester. Verdere bestuursleden waren J.B. VERHELST, Marcel
LEMOINE en A. TIMMERMANS.
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Eugeen SEGHERS, die directeur was
van het Mortselse agentschap der Generale Bankmaatschappij, zou de functie
van Bondsvoorzitter gedurende 24 jaren
waarnemen tot in 1975!
Ook nationaal onderging de Bond van
de Kroostrijke Gezinnen van België in
de naoorlogse decennia een grote evolutie. Er was vooreerst de naamverandering in 1962 naar ‘Bond van Grote en
van Jonge Gezinnen’ (B.G.J.G.) ,
maar er was vooral de splitsing tussen
de Waalse ‘Ligue’ en de Vlaamse Bond
die na jarenlange twisten uiteindelijk in
1975 tot stand kwam, zulks onder invloed van de toenmalige nationale voorzitter professor Frans van Mechelen. De
Bond was zo één der eerste nationale
instellingen die op federale basis volledig hervormd werd.
Eugeen SEGHERS
Voorzitter 1949 – 1973.

dienstbetoon
De bekommernis van het nieuwe bestuur betrof allereerst gezinnen te informeren omtrent
rechten en mogelijkheden inzake militie, studieleningen, bouwleningen via het Woningfonds, Kinderoppas, verminderingskaarten voor het spoor en kortingzegels bij Mortselse
handelaars. Hiervoor werd door het afdelingsbestuur in 1952 een eerste informatiebrochure gepubliceerd. Gezien de vele wijzigingen en aanvullingen zouden nog zeven nieuwe
uitgaven volgen tot in 1969. Deze brochures, die tot 40 blz. omvatten, waren de voorloper
van ‘Ons Krantje’, het ledenblad van de Mortselse bond, dat vanaf 1970 viermaal per
jaar aan de leden werd bezorgd. Vooral de lijst van de handelaars die kortingzegels verleenden werd met veel aandacht door de leden opgevolgd. De lijst vermeldde in 1952 reeds
meer dan 190 handelszaken, waaronder 7 bakkers, 13 beenhouwers, 19 kruideniers en 36
winkeliers van textielwaren!
De ‘Gezinszegels’ kenden een zeer grote bijval. Ontstaan in 1950 werd in het eerste jaar
reeds voor 80.000 BEF (€ 3.227,00) kortingzegels uitgereikt. Na 25 jaar, in 1975 steeg dit
bedrag tot 2.728.500 BEF (€ 67.637,75).
Vervolg blz 10.
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Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E 03 / 440 55 07

Tussen Mechelsesteenweg-Eggestraat-Krijgsbaan tot aan grens Berchem:

Gewijzigde wi
de KOD vera

Wijk 2
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ijkverdeling van
ntwoordelijken.

Wijk 1

Tussen Mechelsesteenweg-Eggestraat—Krijgsbaan tot aan grens Boechout:

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65 03 / 455 60 36
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Twee informatiebrochures voor onze leden:
Links de brochure van 1958, nog met de benaming B.K.G. (Bond der Kroostrijke Gezinnen van België)
Rechts de uitgave van 1969 met de nieuwe benaming B.G.J.G. (Bond van Grote en van Jonge Gezinnen)
Let op het logo dat vele jaren op alle publicaties van onze afdeling voorkwam. Dit logo is ontworpen
door een jonge vrouwelijke designer, maar waar we jammer genoeg de naam niet van terugvinden.
Misschien kan u ons helpen?
(Uit het archief van wijlen Jan Van Brempt)

Maar de Mortselse Bondsafdeling ijverde niet alleen voor eigen leden. In februari 1957 werd
op verzoek van het Gemeentebestuur door onze afdeling een ‘Comité voor Ontheemden’ opgericht (zo noemde men destijds asielzoekers en immigranten). Voor een gezin gevlucht uit
Albanië, toen reeds – en nog steeds- een landstreek waar de bevolking zich niet veilig voelde
door de bloedige onlusten, werd in nauwelijks vier dagen tijd een woning met meubelen, kleding, huisgerief en levensmiddelen ter beschikking gesteld. Dit alles dank zij de daadwerkelijke hulp van vele inwoners en de financiële steun van het Gemeentebestuur. Het gezin Ndoj
verblijft nog steeds in Mortsel (Vlaslaan).

moederhulden
In de naoorlogse jaren waren gezinnen ‘met twee verdieners’ haast onbestaande. ‘Moeder aan
de haard’ was een slogan die door de Bond nadrukkelijk verdedigd werd. Er werd zelfs voor
betoogd!
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Eerste Moederhulde op 1 oktober 1950.
De zestien gehuldigde moeders dragen met trots de herinneringsmedaille welke zij uit handen van de
Burgmeester ontvingen.
De Mortselse Heemkundige Kring publiceerde deze foto in haar jaarboeken van 2006 en 2007. Hierbij
werden de namen vermeld van volgende moeders. Achterste rij derde links Mevrouw Trees Marijnissen, echtgenote van Antoon Jespers; in het middeen mevr. Eggers en mevr. De Loose (Edegemsestraat)
Herkent u nog andere dames, uw grootmoeder of uw tante? Laat het ons weten. Dank bij voorbaat.

De Bond wilde de erkenning en de verdiensten van Moeders van grote gezinnen ondersteunen met een plechtige huldiging. Deze huldiging werd voorbehouden aan Moeders van tien
of meer kinderen! Het klinkt thans haast onbegrijpelijk en misschien zelfs belachelijk, maar
in de ‘fifties’ was zulke moederhulde een respectvolle festiviteit waarvoor vele Bondsbesturen het initiatief namen, maar waar ook burgemeesters, gouverneurs en zelfs ministers zich
voor inzetten!
De Mortselse afdeling organiseerde niet minder dan zes Moederhulden van 1950 tot 1966.
Bij de eerste huldiging in 1950 werden 16 moeders met ten minste 10 kinderen gehuldigd
(zie bijgaande foto).
Bij de zesde en laatste hulde op 24 april 1966 werden nog vier moeders gehuldigd. Het waren Mevrouw Claessens, Mevrouw De Backer, Mevrouw Van den Brande en Mevrouw Van
de Velde. Zij ontvingen uit de handen van Burgemeester Frans Kloeck de Herrinneringsmedaille van de Gemeente Mortsel ‘uit erkentelijkheid voor uw grote offervaardigheid, voor uw
nooit-genoeg-te-waarderen werk voor de gemeenschap’.
De herinneringsmedaille vermeldde volgende tekst ‘Hulde en dank voor uw grote liefde en
toewijding. Wij huldigen U in uw heilige taak: MOEDER’.
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Het klinkt nu wellicht wat sentimenteel en ouderwets, maar vele moeders droegen met trots
dit ereteken en aanvaardden dankbaar de hulde die hun vaak voor de eerste keer uit de anonimiteit van hun zwaar en moeilijk werk voor hun gezin optilde.
Gelukkig blijft er nu nog de jaarlijkse ‘Moederkensdag’ waarbij kinderen hun dank en erkentelijkheid aan hun moeder kunnen betonen.

Kinderfeesten en Landdagen:
Bij een gezinsvereniging krijgen kinderen ook een bijzondere aandacht. Jaarlijks organiseerde de Bond een daverend Kinderfeest in de vroegere zaal ‘Familia’ (welke later verbouwd werd tot de Mark Liebrecht Schouwburg). De belangstelling voor deze feesten nam
aanvankelijk zodanig toe dat de zaal te klein werd en in de zestiger jaren twee voorstellingen dienden georganiseerd! Dit bleef zo tot in 1967. Door invloed van film en televisie
verminderde de belangstelling echter, zodanig dat er in 1975 nog nauwelijks 102 aanwezigen waren…
Maar er bleven natuurlijk nog vele andere gelegenheden om te feesten of deel te nemen aan
Landdagen en Congressen in Sint-Niklaas, Brugge, Tongeren, Gent, Leuven, Oostende,
Hasselt… waar Mortsel met een of meerdere autocars naar toe trok. Op de Landdag te Wieze in 1968 werd de Mortselse afdeling gehuldigd als de meest actieve afdeling van de
provincie Antwerpen!

Meer dan 2000 leden:
De jaren 1950 – 1970 waren voor de Mortselse Bondsafdeling bijzonder succesvol met een
bijzonder sterke ledenaangroei. Zoals reeds vermeld telde de afdeling in 1945 minder dan
200 leden. Tien jaar later, in 1956, werd de familie Corsmit uit de Wouwstraat ingeschreven als het 1000ste lid! In 1961 noteerden we ons 1500ste lid en in 1965 werd het gezin Govaerts, uit de Veldbloemstraat, als het 2000ste lid gehuldigd!
Het is duidelijk dat deze toename van ons ledental mede veroorzaakt werd door de aangroei
van de Mortselse bevolking, die in 1968 een record bereikte met 28.169 inwoners. Dit cijfer
is tot heden nooit meer overtroffen.
In 1968 telde onze afdeling 2328 leden, het hoogste ledental dat onze afdeling ooit bereikte
en waarmee Mortsel tevens tot de grootste afdeling van het Antwerpse Gewest uitgroeide.
Het waren beslist ook de ‘golden sixties’ van onze afdeling.
g.v.
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Zondag 1 juni vetrokken we, omstreeks 14u00, aan het Mortselse
stadhuis met een twaalftal deelnemers voor onze fietstocht, ondertussen stilaan een jaarlijks weerkerend evenement geworden. Het
weer was gewoonweg perfect, niet
te warm, niet te koud en vooral
geen regen. De trip ging lans rustige wegen via Boechout naar Lier,
tot op het Zimmerplein. Nadat we daar
onze dorst hadden
gelest, vertrokken we
huiswaarts via Lint
en Hove. Onderweg
genoten we toch nog
even van een overheerlijk ijsje. Hierbij
ook nog de bezemwagen van dienst even
bedanken voor veilig
thuis brengen van een
vermoeide fietsster.
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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,
Leo Ryssaert, Paul Switsers, Lieve van den Daele-Drossaert
Guido Voets.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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