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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

Spaarkaartafgevaardigden
Liliane Duffeler
Ganzennest 15
03 / 454 18 63
&
Luk Servaes
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86

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

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

Kinderoppasdienst

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:

Lotte
Olivia
Jens
Katrien
Julia
Noah

Een derde kindje:

Ferre
in het gezin
Hippolyte

Een vierde kindje:

Kato

in het gezin

in het gezin
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Capiau - van Campenthout
Uytterhoeven - De Boels
Geers - Beeldens
Vanghuwe
Schoelynck - Weyns
Hillemans - Hubert
Rome - De Potter
Uyttersprot - Somers
Librecht - Bouwen

www.gezinsbond.be/mortsel

De Bond in Mortsel

ACTIVITEITENKALENDER
augustus

do 18 Gosa wandeling - Van kathedraal tot kathedraal: zie blz. 9
zo 21 Schorremorrie - zie blz. 4

september

za 17 je kunt ons vinden op de jaarmarkt
zo 25 gezinsvriendelijke fietstocht - zie blz. 9
do 29 Gosa : Voordracht over Antoon Van Dijck - zie blz. 9

oktober

zo 16 Ziezoodag - zie blz. 5
zo 30 Tweedehandsbeurs Kleding - zie blz. 9

november

zo 27 Gezond ontbijt (meer info in ons volgend krantje en kortelings op de website)

s

e
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q
e
h
c
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Biosco 20%
met
.
korting
Onze Ticketdienst is
sinds 1 januari bij:

Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 tel. 03 / 455 53 45
!!!! Indien deze tijdens de vakantieperiode niet bereikbaar is kan je contact opnemen met Denise Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06. Zij zal dan tijdelijk de
ticketdienst weer verzorgen.
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. (Onder
voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)

Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je kopen aan de prijs van € 8,50 bij onze
Ticketdienst. Hierop krijg je € 1,60 korting via je gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis kosten je bijgevolg effectief € 6,90. (Onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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Voorzitterswissel 2011.
Zoals jullie al zullen gelezen hebben in onze vorige editie, is er een wijziging doorgevoerd in ons bestuur.
Na 6 jaar heeft Ingrid Baekelmans de fakkel van voorzitter doorgegeven aan Denise Van den Rijm waarbij ze zelf
de ticketdienst overnam van Denise.
Al deze jaren heeft Ingrid ons bestuur door rustige, drukke en zelfs woelige momenten geloodst.
Dit alles met de juiste dosis ernst en vastberadenheid. Ook
met problemen konden onze bestuursleden steeds bij Ingrid
terecht, zij maakte voor iedereen tijd.
Ondanks het feit dat ze een gezin had met vier pubers
(ondertussen reeds volwassen of jongvolwassene) organiseert ze elk jaar met veel enthousiasme ons groot
familieontbijt, bijgestaan door onze bestuursleden, en onze afdelingsquiz samen met echtgenoot Georges. Ook voor onze
tweedehands beurzen kunnen wij steeds op haar rekenen.
Nu vond Ingrid het tijd om de functie van voorzitter door te
geven. Met deze willen we haar dan ook van harte bedanken
voor de voorbije jaren als voorzitter, maar we hopen toch dat zij
zich verder in ons bestuur wil blijven inzetten.
We begroeten Denise als nieuwe voorzitter en zijn ervan overtuigd
dat Denise met evenveel elan deze taak zal verder zetten.
Het bestuursteam

Schorremorrie 2011
Zijn je kinderen echte ravotters of hebben ze zin om zich eens volledig uit te leven?
Dan is Schorremorrie de perfecte afsluiter van de zomervakantie! Voor de 9de keer op rij kan
je met het hele gezin afzakken naar De Schorre in Boom voor een leuk dagje uit.
Leuke animatie gaande van springkastelen, ponyrijden, circusshows, gocars, brandweerparcours, draaimolen, zweefmolen, ballenbad, workshops, …
Maar let op, van 13 uur tot 18 uur zijn alle kids de baas!
Praktisch:
Wanneer : Zondag 21 augustus van 13u tot 18u

Wie: families en kinderen van 0 tot 12jaar

Inkom: € 3,00 (€ 2,00 voor leden gezinsbond) Gratis < 3 jaar . (Onder voorbehoud - inkom zal
waarschijnlijk iets duurder worden, juiste prijs was nog niet gekend bij het ter perse gaan van dit nummer)
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ZieZOOdag

Zondag 16 oktober 2011

In het mooie decor van ZOO Antwerpen en het station werken we rond het visuele, de verbeelding van de dieren. We zetten de kinderboekenillustraties als kunstvorm in de kijker.
Prentenboeken komen tot leven, woorden worden muziek en kunstwerken rijzen op. Schrijvers en illustratoren komen voorlezen en workshops geven. Zangers, acteurs en talrijke artiesten en animatoren nemen de bezoekers verder mee in een wereld vol gekke dieren en
vrolijke kleuren…
We kozen voor het thema kinderliteratuur, illustratoren, strips,…
Inschrijven kan vanaf 28 juni tot 1 oktober 2011.
Tijdig inschrijven is de boodschap. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot
8000, waarna de voorverkoop wordt afgesloten.
Bereikbaarheid en vervoer
Via het Centraal Station in Antwerpen is het evenement gemakkelijk bereikbaar met de trein.
Er wordt geen extra parkeergelegenheid voorzien…
In het inkomticket is het treinvervoer NIET inbegrepen. We zullen wel de diverse manieren
van goedkope treintickets via de website www.gezinsbond.be/ziezoodag meedelen om zo het
openbaar vervoer te promoten.
Prijskaartje
We zorgen voor een heel democratische inkomprijs van de dag, die ver onder de gewone
dagprijs van het inkomticket ligt.
Leden: + 17 jaar
€ 9,00 pp
3 tot 16 jaar € 4,00 pp
0 tot 2 jaar gratis

Niet leden: € 16,00 pp
€ 7,00 pp
gratis

Meer info:
manifestaties@gezinsbond.be
Jo Helsen, tel 02/507 89 98

Vers van de pers: onze plaatselijke KOD coördinatoren zijn
voortaan te bereiken via GSM.
Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
GSM KOD 0479/27.02.31
Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479/27.03.58
Deze nrs. zijn specifiek bedoeld voor de kinderoppasdienst.
Gebruik ze a.u.b. niet voor andere doeleinden.
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Onze zonnige tocht naar het sfeervolle BONN.
Onze jaarlijkse gezinsuitstap
kent een groeiend succes. Zo
mochten we dit jaar voor onze
tocht van 30 april wel 35 deelnemers uit Mortsel inschrijven.
Samen met de deelnemers uit
overige Antwerpse afdelingen
waren we wel met meer dan 200
deelnemers. Met drie autocars
was dat evenwel geen probleem.
Vermits we reeds zeer vroeg, om
7 uur, moesten starten was een
lekker ontbijt in de omgeving
van Aken een welgekomen halte.
Rond 11 uur was dan ‘bestemming bereikt’ en kon de verkenning van Bonn aangevat worden onder leiding van onze gidsen. Zo konden we spoedig ervaren dat Bonn, de voormalige
hoofdstad van West-Duitsland, geen grote stad is maar wel een genoeglijke stad is. Vooreerst trokken we naar de Marktplaats waar een massa volk rondliep op de ambachten- en
groentenmarkt. De duitse ’Spargels’ en ‘Erdbeeren’ werden hier aan gunstprijzen aangeboden!

(Vervolg op pagina 7)
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Het Marktplein
wordt beheerst
door het standbeeld van Ludwig van Beethoven. Beethoven
is voor Bonn wat
Rubens is voor
Antwerpen.
Naast zijn monumentaal standbeeld is zijn geboortehuis
tot
museum ingericht met een mooie tuin. Verder zijn er de Beethovenhalle, een concertzaal, en
het ‘Beethovendenkmal’.
Het stadhuis van Bonn, in rococo-stijl
herbouwd met fleurige pastelkleuren is
een typische weergave van de Bonnse
sfeer. We bezochten verder de indrukwekkende Munsterkerk, de kathedraal
van Bonn, met zijn vele spitse torens en
een merkwaardige crypte en een zeer
gaaf bewaard romaans kloosterpand uit
de 12de eeuw.
Na al deze monumentale ontdekkingen
was het tijd om de innerlijke mens te
sterken. De vele terrasjes en eethuisjes
boden hier ruim gelegenheid voor naar
ieders wens. Na de middag kon men
verder de stad verkennen, een museum
bezoeken of rustig genieten van het
mooie landschap aan de Rijn of verpozen in de groene zones van de universiteit.
Rond vijf uur verzamelden we weer aan
de autocars en werd de terugreis aangevat. Voor het avondmaal werd halte
gehouden in de Bosberg, het vakantiehuis van de Gezinsbond. Vóór 9 uur
waren we terug in Mortsel. Alle deelnemers waren erg tevreden over onze zonnige trip.

Volgend jaar is reeds een uitstap gepland op zaterdag 28 april 2012 met bestemming Venlo, waar de FLORIADE zal plaats grijpen. Noteer alvast deze datum.
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Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Ter Linde… Reden tot paniek?

Het Rust- en verzorgingstehuis Meerminne voldoet niet meer aan de normen die opgelegd
worden. Mensen die rust en verzorging nodig hebben, hebben zo bv recht op een eenpersoonskamer. Ook het aantal beschikbare bedden is onvoldoende in Mortsel. Er dringt zich
dus een nieuw tehuis op. De locatie hiervoor werd vastgelegd in de Hollandsetuin. Zo’n project vraagt een volledig herbekijken en organisatie van heel de buurt. Vandaar het RUP Ter
Linde. In zo’n RUP houdt men rekening met alle betrokkenen. Hier dus bewoners, school,
jeugdbeweging, ... Vanuit de overheid worden er ook quota opgelegd voor sociale huisvesting. Mortsel beent ernstig achterop betreffende het aantal sociale woningen. In elk RUP,
dus ook dit, probeert men een aantal sociale woningen te integreren. We streven immers allemaal naar een gezonde sociale mix. Een ruimte waar plaats is voor jong en oud, voor begoeden en iets minder begoeden. Waar voetgangers en fietsers hun plaats krijgen. Waar doorgaand autoverkeer geremd wordt , maar waar de auto niet helemaal wordt verbannen. Waar
kinderen ruimte krijgen om te spelen, waar ouderen hun bank krijgen om naar de zingende
merels te luisteren. Veranderingen lokken vaak weerstand op in de omgeving waar ze doorgaan. Mensen zijn vaak bang dingen te verliezen. Maar als je eerlijk bent, en je stelt mensen
dit hele project voor, wie zou dan niet graag in zo’n buurt wonen ? Werkelijk waar, Mortsel
dorp is en blijft een fijne plek om te wonen.
L.V.
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Fietstocht
Zondag 25 september hebben we weerom een gezinsvriendelijke fietstocht op
ons programma staan. Vermits we nog volop bezig zijn met de voorbereiding kunnen we op dit moment nog niet meer details verstrekken. We trachten er in elk geval een extraatje aan toe te voegen. Zodra er meer gegevens bekend zijn zetten we
de info op onze opnieuw actieve website : www.gezinsbond.be/mortsel. We duimen alvast dat de weergoden een droge en zonnige 25 september programmeren en
hopen met een mooie groep op fietstrip te kunnen gaan.

WINTER-TWEEDEHANDSBEURS VOOR BABY- KINDER
- EN GROTE STUKKEN (geen fietsen of speelgoed)
Zondag 30 OKTOBER 2011 zaal ’t Parkske, Edegemsestraat
Verdeeldagen lijsten:
Vanaf zaterdag 1/10/2011 van 10 tot 16 uur en zolang de voorraad
strekt bij:

Fam. Laenen

Maria Gorettistraat 20
Tel.: 03/455.59.77

Wandeling van kathedraal tot kathedraal
Donderdag 18 augustus 2011 om 14 uur
Waar: we spreken af aan het Centraal Station om 13.30u
Prijs:

€ 4.00 voor leden en € 10.00 voor niet leden

Gelieve in te schrijven vóór 4 augustus 2011. ( zie bovenaan blz. 10 )

Voordracht over Antoon Van Dijck
Antwerps schilder, virtuoos en psycholoog.
Door Consulanten
Donderdag 29 september 2011 om 14.00 uur
Waar : Bondshuis. Schermersstraat 32 – 2000 Antwerpen
Prijs : € 3.00 € voor leden & € 7.00 voor niet leden
Inschrijven vóór 15 september 2011. ( zie bovenaan blz. 10 )
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Alle inschrijvingen gebeuren via: het Gewestelijk Secretariaat
Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen
Tel. 03 / 233 64 18 of 03 / 233 40 45
Fax 03 / 226 33 45
via: Wilfried Jennen

GSM 0477 / 35 80 00

via: Rik Van der Welk
St. Hathebrandstraat 42, 2640 Mortsel
tel. 03 / 449 18 03
De betalingen dienen te gebeuren op rekening BE15 3200 0894 9130 van Gezinsbond Gewest
Antwerpen met duidelijke vermelding van: Naam - aard van de activiteit en aantal personen.

Gastgezinnen gezocht
******************

De volgende vraag kregen wij een tijdje geleden gesteld en willen we graag delen met onze
leden. Heb je nog wat tijd en slaapgelegenheid over in de vakantie? Zin om je kinderen met
franse leeftijdsgenoten te laten kennismaken? Of gewoon zin om dit koor te leren kennen?
Misschien is dit iets voor jou:
Hierbij een warme doch dringende oproep:
Gastgezinnen gezocht voor “Les Petits Chanteurs d’Aix-en-Provence”
een frans jongenskoor dat i.v.m. hun tournee door Europa voor enkele dagen in Mortsel verblijft.
De jongens (7 tot 20 jaar) arriveren 13/7 in de namiddag en vertrekken 16/7 in de voormiddag. Zij hebben die dagen een eigen programma, maar zullen ook een deel van de tijd in uw
gezin doorbrengen. Aan u om de jongens gastvrij op te nemen en ze te halen en brengen
(juiste uur en plaats worden nog doorgegeven).
Zij zullen tijdens die dagen o.m. optreden in de Sint Bernadettekerk in Mortsel (14 juli om
20.00 uur – gratis inkom – St. Bernadettestraat 5 te Mortsel).
U bent bij dit concert natuurlijk van harte welkom!
Meer info kan u bekomen bij Mevr. Letty Hart Nibbrig, GSM 0473 42 22 16 (Email :
lettyhnv@hotmail.com)
Neem ook eens een kijkje op www.petitschanteursaix.org en beluister!
Deze tournee wordt niet georganiseerd door de Gezinsbond, maar wij willen wel mee gastgezinnen zoeken. Indien u geïnteresseerd bent, kan je best meteen contact opnemen met Mevrouw Letty Hart Nibbrig.
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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,
An Sysmans, Paul Switsers,
Guido & Lieve Voets,
Jan Veelaert.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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