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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 eerste kindje

Lenert

in het gezin

Van Leekwijk – Cuyt.

Een tweede kindje:

Jues
Nina
Kaylen
Noa
Chloe

in het gezin

Van Brussel - Neyrinck
De Graaf - Van Bockstael
Van Bael - De Raet
Absilles
Forier - Bauwens

Een derde kindje:

Pedro
Nelson

Cervantes - Basquez
Maes - De Winter
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ACTIVITEITENKALENDER
augustus

do
zo

20 Bezoek aan Ossenmarkt en begijnhof met GOSA
23 Schorremorrie Boom

September

zo
za

13 Open Monumentendag
19 U kan ons vinden op de Mortselse Jaarmarkt

Oktober

do
za
zo

8 Voordracht door Peter adriaensen
17 Brusseldag
25 Tweedehandsbeurs

November

zo

29 Gezond ontbijten

WINTERTWEEDEHANDSBEURS
BABY- KINDER- EN TIENERKLEDING &
GROTE STUKKEN (geen fietsen of speelgoed)

Zondag 25 oktober 2009

in ‘t Parkske - Mortsel

Verkooplijsten: verkrijgbaar vanaf 19 september 2009 om 10u00 tot woensdag 14 oktober of tot uitputting van de voorraad bij mevr.:
Laenen - De Schutter Maria Gorettistraat 20 Mortsel
tel.: 03/455.59.77

Inschrijving bij afhalen van de lijsten: leden van de bond: 1,50 €/lijst (lidnr. vermelden)
niet-leden:
3,00 €/lijst
Verkoop:
Tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom en kinderopvang: Gratis

Zondag 29 november kan je samen
met ons opnieuw gezond ontbijten.
Uiteraard komt er voor de kleinsten
weerom hoog bezoek. Meer hierover in ons volgend nummer.
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OPEN MONUMENTENDAG 2009
De jaarlijkse Open Monumentendag is sedert vele
jaren uitgegroeid tot een vaste traditie. Dit jaar zal de
Open Monumentendag doorgaan op zondag 13 september. Het thema voor 2009 is ‘ZORG’ en ook ons
Bondshuis te Antwerpen werd geselecteerd. Het
Bondshuis is gevestigd in de Schermersstraat 32, en
vanuit Mortsel gemakkelijk bereikbaar met tram 7.
Een mooie gelegenheid om kennis te maken met ons
Bondshuis dat in 1912 gebouwd werd als dokterswoning. Niet alleen de gevel maar ook het interieur
vertonen nog heel wat oorspronkelijke en merkwaardige elementen die een bezoek waard zijn.
Het Bondshuis zal die dag toegankelijk zijn van 10
tot 18 uur. U bent alvast welkom.

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 weerom duurder geworden. Deze kan je kopen aan de prijs van € 8,50 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je € 1,60 korting via uw
gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis kosten je bijgevolg effectief € 6,90.

Van 6 tot 24 augustus 2009 zal onze
ticketsdienst gesloten zijn.
Gelieve de bioscooptickets op voorhand
te bestellen en af te halen.
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Ga je ook een dagje Brussel-len ?

17 oktober 2009 - Brusseldag
De vorige editie is inderdaad geleden van 2004 en in die tijd is er alweer heel wat veranderd
in onze hoofdstad.... Hoog tijd dus om Brussel te (her-)ontdekken!
Voor de zevende keer reeds zullen wij met duizenden leden naar
onze hoofdstad trekken.
We bieden weer een mooie mix aan van wandelingen, optredens
en workshops. Talrijke musea, cultuurhuizen en parlementen
openen hun deuren voor ons…
Zoals steeds kunnen de deelnemers rekenen op een uitgebreide
programmabrochure, waarmee zij via wandelingen doorheen de
stad worden geloodst. Of je kunt ook zelf een programma à la carte
opstellen.
Voor deze editie ligt het accent op Brussel als kunstzinnige, kindvriendelijke en groene stad.
We zetten ook de levenskunst en gastvrijheid van de Brusselaars in de kijker.
En met een knipoog naar de 20ste verjaardag van de rechten van het kind, zal je op een ludieke manier kunnen kennismaken met het kinderrechtenverdrag.
Het belooft weer een feest te worden voor jong en oud!

Inschrijving: zal lopen van 26 juni tot 11 september (tenzij er vroeger
wordt afgesloten)
individuele inschrijvingen kunnen online gebeuren via onze website
www.gezinsbond.be of via het opsturen van de inschrijvingsstrook in 'De
Bond'. Bij de opmaak van dit krantje waren
de tarieven voor deelname aan de
Brusseldag ons nog niet bekend.
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26 april vertrokken we omstreeks 7u30 met twee autocars op uitstap naar de archeologische site in Xanten en nadien naar het historische Aken. De weergoden waren ons gunstig gezind en hadden ons bedeeld met een zonnige droge dag. Eens aangekomen
in Xanten mochten we, na betaling van de nodige inkomgelden
weliswaar, vrij rondlopen op archeologische site met diverse bezienswaardigheden, zoals een heus amfitheater, een Romeinse
tempel enz., uit het Romeinse tijdperk. Ook een bezoekje aan het
vlakbij gelegen Xanten behoorde tot de mogelijkheden. Om
14u00 stipt, iedereen was tijdig aan de bus, vertrok het ganse gezelschap richting Aken om daar een bezoek te brengen aan deze
stad. Wegeniswerken in het weekend met daarbij horende files
blijken niet alleen een Belgisch probleem te zijn. Ook
onze rit Xanten - Aken werd er door verstoord zodat
we uiteindelijk pas rond 16u15 in Aken arriveerden. Na het blitsbezoek aan Aken ging het
ag
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Zondag 23 augustus van 13u00 tot 18u00.
In het Provinciaal domein “De Schorre” te Boom
Net zoals de vorige jaren is er dit jaar alweer een nieuwe gezinsdag waar vooral de kinderen centraal staan. We verwachten veel ouders met jonge kinderen op de terreinen
van het Provinciaal domein De Schorre te Boom. Er zal
weer aan uiterst democratische prijzen kunnen gespeeld, gesprongen, gezongen, gegleden, gedraaid, gegrimeerd .... worden. Het thema is dit jaar MUZIEK en
er zullen dan ook verschillende muziek-workshops
zijn.
De organisatie is een samenwerking tussen de Provinciale diensten van De Schorre, het gewest Antwerpen en de
Regio Rupel van de Gezinsbond onder impuls van Koen
Peeters van afdeling Boom.

GSM-kaarten en treinpassen nodig
tijdens de vakantie?
Treinpassen en telefoonkaarten kunnen tijdens de vakantie periode steeds bekomen worden
op onderstaande adressen.
Voor de hernieuwing van de reductiekaarten geldig tot 31/12/2009 kan men tot 7 juli terecht
bij Mevr. Laenen - De Schutter. Nadien is het pas vanaf 1 augustus weer mogelijk deze aan
te vragen.
Adressen : Mevr. Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65 MORTSEL
Tel: 03/455 60 36
Mevr. Laenen - De Schutter
Maria Gorettistraat 20 MORTSEL
Tel: 03/455 59 77
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Naar aanleiding van tien jaar BOTsing organiseert Gezinsbond een
voordracht met als thema:

"Hoe komt het dat onze tieners doen wat ze doen en zijn zoals ze zijn?"
Donderdag 8 oktober 2009 om 20u in de grote aula van de UIA
te Wilrijk komt Peter Adriaenssens hierover spreken. Het opvoeden van tieners is in onze samenleving moeilijk en complex.
Nemen jongeren nog voldoende verantwoordelijkheid?
Hebben ze nog genoeg houvast?
Hoe komt het dat onze tieners doen wat ze doen en zijn zoals ze
zijn? Hoe kunnen we de veranderingen in hun brein begrijpen? En wat betekent dat voor de manier waarop we met hen
kunnen omgaan?
Tieners communiceren veel met elkaar, maar niet altijd evenveel met ons, de volwassenen die hen begeleiden. Je kan bij tieners succes boeken met een duidelijke en
betrokken praatstijl. Wie daarbij gezonde grenzen durft te stellen en ondubbelzinnige verwachtingen durft te creëren, komt tot een betere sfeer thuis. De stap van
discussiëren naar onderhandelen levert een duidelijke win-winsituatie op, en zorgt
voor realistisch ouderschap. Het helpt om je opvoedingsdoelstellingen in de praktijk
om te zetten.

Donderdag 8 oktober 2009 om 20 uur in de grote aula van de UA te Wilrijk.
Toegangsprijs: leden € 5,00 ; niet-leden € 9,00
Inschrijving door storting van het juiste bedrag (minstens 2 weken vooraf) met vermelding van ‘Tieners - lidnummer - aantal personen':
- voor Wilrijk op 8 oktober: rek. nr. 000-0130677-18 van Gezinsbond Antwerpen.
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■ Op 5 mei 2009 overleed te Mortsel mevrouw Maria VAN SANDEN,
oud 80 jaar. Zij was de echtgenote van Willy SMITS en moeke van 5
kinderen en 6 kleinkinderen. De uitvaartliturgie had plaats op 9 mei in
de parochiekerk van H. Bernadette.
Wij betuigen de familie onze innige deelneming.

■ Op 23 mei 2009 overleed volkomen onverwacht, tijdens
een fietstocht, Luc VAN HOOF, echtgenoot van onze
secretaris Agnes Corcellis.
De afscheidsplechtigheid had plaats op 29 mei in de
parochiekerk van Sint-Benedictus. Het was een heel
aangrijpende plechtigheid. Familie en vrienden waren
zeer talrijk aanwezig om hun medeleven te betonen. Het
was een heel persoonlijke herdenking, heel echt, met pakkende muziek en met enorm veel verdriet…
Luc was een graag geziene figuur zowel in zijn werkmidden als
bij de verschillende verenigingen waar hij zich steeds bereidwillig voor inzette.
Ook onze Mortselse Gezinsbond verliest met Luc een waardevolle kracht. Hij is
ons helaas veel te vroeg ontvallen. Luc was slechts 48 jaar oud!
Maar het meest getroffen blijft natuurlijk het gezin, dat zo plots echtgenoot en vader
moet missen.
Wij betuigen ons oprecht medevoelen aan Agnes, aan zijn dochters Sarah en Maya
en aan de ganse familie.

GOSA nieuws
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
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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, Paul Switsers.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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