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38ste jaargang
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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:

Hannah
Elise
Tijs
Joan

in het gezin

Van Linte
Gubel
Vermeylen
Helsen-Villa

Rechtzetting: In ons vorige nummer vermeldden wij verkeerdelijk de geboorte van een

5de kindje RENATA in het gezin Scheltjens-Tiebout, RENATA is echter
het eerste kindje in het gezin Scheltjens-Popova.
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ONZE ACTIVITEITEN
Oktober

Zo 19
Zo 26

Planckendaeldag
2de handsbeurs kinderkleding

November

Do 27
Zo 30

Viering 30 jaar GOSA
Ontbijt met hoog bezoek omstreeks 11 u 00.

December

Wo 10 Mijnheertje Kokhals

Januari 2009

Vrij 9 Enkele reis ism met Cultureel centrum Mortsel

Februari

Za 14 Valentijnsconcert
Wo 25 De jongen ism met Cultureel centrum Mortsel

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

Zondag 26 oktober 2008

in ‘t Lepelhof aan de
Lepelstraat te Mortsel

Verkooplijsten: verkrijgbaar vanaf 20 september 2008 om 10u00 tot

woensdag 15 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: 1,25 €/lijst (lidnr. vermelden)
niet-leden:
2,50 €/lijst
Verkoop:
Tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom:
€ 0,50 per persoon
Kinderopvang: GRATIS
Afrekening en afhalen v/d niet verkochte stukken: zondagavond van 17.00 tot 18.00 u
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Donderdag 27 november 2008 om 14.00U
Zaal: 't Parkske Edegemsestraat 26 2640 Mortsel
prijs: € 15,00 voor leden en € 25,00 voor niet leden.
We maken er een groot feest van met een vlees- en kaasbuffet, een speciale feestelijke animatie, een leuke verrassing en een gratis tombola.
Meer dan redenen genoeg om er bij te willen zijn. Feest mee !!!!! Inschrijven ten
laatste 13 november 2008 met vermelding van het aantal personen en welk buffet
(kaas of vlees).
De locatie is makkelijk te bereiken met tram 7 & 15 en de buslijnen 14, 140, 190,
192, 193, 195, 196, 197 en 297.

Behoor je tot deze omvangrijke groep en heb je nog nooit
deelgenomen aan de activiteiten georganiseerd voor
“grootouders”, maak dan van de gelegenheid gebruik om
eens kennis met ons te komen maken.
Inschrijven via het Gewestelijk Secretariaat - Schermerstraat 32 - Antwerpen
Tel.: 03/233 64 18 of 03/233 40 45 Fax: 03/226 33 45
Via Wilfried Jennen tel.: 0477/35 80 00 (niet op vrijdag)
Via Rik Van der Welk - St. Hathebrandstraat 42 Mortsel
Tel.: 03/449 18 03
Betaling dient te gebeuren op rekening 320-0089491-30 van Gezinsbond Gewest Antwerpen
Steeds duidelijk aard van de activiteit en het aantal personen vermelden.
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Onze Ticketdienst:
De ticketdienst wordt sinds 1 augustus 2007 waargenomen
door Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06.

Bioscoopcheques met 20% korting op de Gezinsspaarkaart
Voor Metropolis en UGC betaal je bij ons € 7,50 (aan de kassa van Metropolis zou je al voor een
normale film € 8,50 betalen en bij UGC € 8,20) en wij noteren direct op je gezinsspaarkaart de
korting van € 1,50 zodat de bioscoopcheques je € 6,00 blijven kosten.

Bestel tijdig uw tickets, zeker gedurende de vakantieperioden, om bevoorradingsproblemen te vermijden.

Zondag 30 november zetten
wij, voor de zesde maal, de
ontbijttafel klaar.
Hebt u zin om samen met ons en andere gezinnen gezond te ontbijten dan
verwelkomen wij u, samen met uw gezin, tussen 9.00 en 11.00 uur in zaal
’t Parkske in de Edegemsestraat 26 te Mortsel.
Net zoals de voorgaande jaren verwachten wij rond 11 uur Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten, die een leuke verrassing meebrengt voor alle kinderen tot
12 jaar.
Prijs:

leden: € 3,00 per persoon (max. € 12,00 per gezin)
Niet-leden: € 5,00 per persoon (max. € 20,00 per gezin)
Vooraf inschrijven bij fam. Van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8 te Mortsel
tel. 03-455.53.45
e-mail: voorzitter.gezinsbond.mortsel@telenet.be
Vooraf te betalen op rekening nr. 789-5263489-93 van de Gezinsbond
Mortsel, met vermelding van naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 jaar.

Inschrijven kan tot 16 november 2008.
-5-

Mijnheertje Kokhals
Theatervoorstelling georganiseerd door
CC Mortsel
Op woensdag 10 december om 15.00 u
in Hoeve Dieseghem Wouter Volcaertstraat 44 Mortsel
Mijnheertje Kokhals is een zeer aardige man. Als hij niet moet werken heeft hij een
zee van tijd. Dan zit hij thuis te wachten, tot er iets spannends gebeurt. Helaas loopt
het nooit zo goed af als hij had gehoopt. Bezoek ontvangen lukt niet, vrienden maken
al evenmin. Een blinde de straat over helpen, blijkt een lastige klus. Dus wordt mijnheertje Kokhals droef. Ook wel een beetje misselijk... Maar het helpt als hij zijn hart
kan luchten.
De avonturen van mijnheertje Kokhals zijn de avonturen van een eenzame man in een
lelijke, boze wereld.
Een kleine tentoonstelling met werk van Paul Verrept zal de voorstelling inkleden.
Tekst en spel: Bart Meuleman. Illustraties en spel: Paul Verrept (Mortselaar).
Dramaturgie: Jan Van Dyck. Productie: Villanella.
Met steun van de Vlaamse Overheid en de Provincie Antwerpen.

Kaarten in voorverkoop: 7,50 euro
Voorverkoop jongeren: 5,50 euro
Aan kassa: + 0,50 euro

!!

Korting voor leden van Gezinsbond Mortsel.

Om van deze korting te genieten dienen de kaarten te worden
besteld via onze ticketdienst. (zie bovenaan blz. 5)

!!

Op 13 augustus overleed te Wijnegem Mevrouw Gabrielle DE GEYTER, oud 92
jaar. Zij was de moeder van ons bestuurslid Lieve Van den Daele. De sfeervolle en
innige uitvaartplechtigheid, te midden van haar kinderen en kleinkinderen, vond plaats
op 21 augustus in de kerk van Pius X te Wilrijk.
Wij betuigen Lieve en de ganse familie onze oprechte deelneming.
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80 Jaar Gezinsbond in Mortsel
Deel 4: van de sixties naar het nieuwe millennium (1970 – 2006).
Een eigen ledenblad: ONS KRANTJE
Het was nog onder het bestuur van voorzitter Eugeen Seghers dat de uitgave van een Mortsels
ledenblad aangevat werd. Het eerste nummer van ONS KRANTJE verscheen in 1970. Elk
jaar werden minstens vier nummers gepubliceerd, aanvankelijk met 8 tot 10 bladzijden. Later
is Ons Krantje vaak uitgegroeid tot 16 of 24 bladzijden. Het is de regelmatige informatiebron
voor alle activiteiten en diensten van onze afdeling. Ons Krantje is thans aan zijn 38 ste jaargang en wordt, ook nationaal, als een der beste afdelingsbladen beschouwd.

Vrouwen in het bestuur
Het is niet zonder verbazing dat we moeten vaststellen dat het
bestuur van de gezinsbond meer dan 35 jaar uitsluitend een
‘mannenzaak’ is geweest. Dit was niet alleen plaatselijk,
maar ook gewestelijk en nationaal waren geen of nauwelijks dames vertegenwoordigd in de bestuursorganen.
Met de ‘sixties’ kwam daar eindelijk verandering in. In
1965 traden de eerste dames toe in ons bestuur. Het
waren mevr. Lydia Van Laethem – Bergé en mevr.
Ria Marien-Reymer. Hiermee was de mannenconcentratie doorbroken en de volgende jaren zijn vele
vrouwen toegetreden tot ons bestuur, zelfs zo dat het Onze eerste vrouwelijke bestuursleden:
links mevr. Ria Marien-Reymer en rechts
huidige bestuur overwegend uit dames is samenge- mevr. Lydia Van Laethem-Bergé, die onze
steld.
eerste vrouwelijke voorzitter werd (19731977).

Wanneer in 1973 Eugeen Seghers, na 24 jaar, ontslag
nam als voorzitter, werd mevr. Lydia VAN LAETHEM – BERGé tot nieuwe voorzitter verkozen. Zij was onze eerste vrouwelijke voorzitter. Zij werd ondersteund door 17 bestuursleden, waaronder Jan VAN BREMPT een voorname spilfiguur bleef. Hij was niet alleen secretaris maar tevens verantwoordelijke voor de Kinderopvangdienst en de Verminderingskaarten. Samen met zijn echtgenote en hun elf kinderen hebben zij zich steeds bereidwillig ingezet voor de Bond. Hun woning in de Wouwstraat 63 was in feite het vast secretariaat van de
afdeling, waar vele werkvergaderingen plaatsgrepen en voor de vernieuwing van de lidkaarten en de spoorkaarten stonden de leden vaak aan te schuiven tot op straat!
Jan Van Brempt was soms beter gekend als ‘meneer de bond’ en heeft zich
nog vele, vele jaren verder ingezet voor onze afdeling. Hij was een van de
steunpilaren waar onze afdeling erg trots mag op zijn. Het was dan ook
terecht dat bij de plechtige viering van het 50-jarig bestaan van de Mortselse Bond in 1976, in het (toen nog nieuwe) gemeentehuis, Burgemeester
Lamens zeer speciaal Jan Van Brempt in de bloemetjes heeft gezet.
Woning van de familie Van Brempt, Wouwstraat 63. Jarenlang was daar het
secretariaat van onze afdeling gevestigd.
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In 1984 was het ook de Gezinsbond die de voorstelling van DAMIAAN, de aangrijpende
monoloog van Alex Willequet in het MLC organiseerde. Deze voorstelling had zo’n succes
dat al dadelijk een tweede voorstelling diende voorzien. En na zijn toernee in Vlaanderen en
Nederland wenste Alex Willequet zijn slotvoorstelling ook weer te brengen in Mortsel.
En vergeten we ook niet de oprichting van de Gemeentelijke Gezinsraad, die na vele politieke moeilijkheden, toch is tot stand gekomen onder druk van de Gezinsbond.

Voorzitter Jules Hermans - voorzitter 1977-1980
In 1977 volgde Jules HERMANS mevr. Van Laethem op als nieuwe
voorzitter. Jules Hermans was reeds sedert 1962 bestuurslid en ondervoorzitter. De nieuwe bestuursploeg omvatte niet minder dan 23 leden,
waaronder 7 dames. Jules Hermans leidde deze ploeg met rustige hand
en schreef regelmatig verdienstelijke bijdragen in ‘Ons Krantje’ over
Mortsels verleden, hoeven en kastelen, burgemeesters en zoveel meer.

Bij de ‘Kooklessen voor vaders’ ging het er vaak vrolijk aan toe.
Uiterst rechts (met bril) promotor Louis Van Laere. Maar wie
herkent nog de overige vaders met hun kokshoed? (3)

De ledenfeesten, toneelavonden en gezinsuitstappen bleven elkaar opvolgen. Een
nieuw initiatief waren de
‘KOOKLESSEN VOOR
VADERS’, die een grote
belangstelling kenden. Hier
konden gedurende drie weken een twintigtal vaders hun
culinaire wetenschap bijschaven. Louis Van Laere was de
promotor van deze lessenreeksen die zo’n succes kenden dat ze verschillende jaren
werden herhaald!

Ook de grootouders werden niet vergeten. In juni 1981 werd G.O.A. (GrootOuders Actie)
opgestart door Jan Van Brempt en Jules Hermans, later opgevolgd door Rik Van der Welk.
GOA organiseerde tweemaal, driemaal per jaar daguitstappen per autocar naar alle diverse
toeristische streken of steden, waar met een smakelijk etentje kon nagepraat worden.

Met vernieuwde krachten in de jaren 80
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november 1980 werd Guido VOETS tot
nieuwe voorzitter verkozen, in opvolging van Jules Hermans, die het erevoorzitterschap aanvaardde. Bij de samenstelling van de nieuwe bestuursploeg werd betracht meerdere vrouwen
en jonge krachten in te zetten. Maria De Clercq werd ondervoorzitster, Louis Van Laere (en
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vanaf 1983) Lieve Van den Daele namen de taak van het secretariaat voor hun rekening. Jan
Van Brempt behartigde als penningmeester de financies.
Als nieuwe realisaties in de 80er jaren mogen vooral de FAMILIADES vermeld worden die in 1982,
1983 en 1984 werden georganiseerd in de lokalen
en de tuinen van het Merelhof. Deze Familiades

Vaders, moeders en kinderen vonden het best leuk op onze
Familiades in het Merelhof (1982 – 83 en 84).

boden onze gezinnen een gelegenheid tot ontmoeting en
ontspanning, met volksspelen, springkastelen, muziekoptredens en een hapje en een drankje…
De diverse lessenreeksen volgden zich op met als uitschieter toch
de lessen ‘Automechaniek voor Dames’, met meer dan 25
deelneemsters!
Een der belangrijke verwezenlijkingen van
de jaren 70 was o.m. de oprichting van
drie jeugdateliers, met name KREAMO,
JOEPIE en KATELIJNE, waarvoor respectievelijk mevr. Raym. Van Caimere,
Agnes de Roeck en Katelijne Van der
Hallen zich zeer verdienstelijk hebben
ingezet. (1)
Naast de talrijke en bijna traditionele toneelavonden met Streven dient toch ook
de reeks voorstellingen in 1983 van de
kindermusical ‘Narrenkruid’ vermeld.
Niet minder dan drie voorstellingen werden door onze afdeling ingericht in het Mark-Liebrechtcentrum (MLC), telkens voor een
uitverkochte zaal!
Veel aandacht bij de dames voor wat zich allemaal
onder de motorkap bevindt.
Wie waren deze jonge dames? (Lessenreeks Automechaniek voor dames, 1981).

Het was ook de Mortselse Bond die de ‘Frivole Framboos’ met Peter Hens in Mortsel introduceerde op 25 maart 1984 voor een aperitiefconcert in het Lepelhof. Nu kent de ‘Frivole
Framboos’ grote successen in Parijs…
Een belangrijk nieuw initiatief was onze ‘Tweedehandsbeurs voor Kinderkleding’, die
plaats greep op 13 oktober 1981 in zaal ’t Parkske. Viviane Baekelmans-Handig nam de
organisatie op zich en het was meteen een groot succes zodat de volgende beurzen in het
Lepelhof werden georganiseerd, waar meer ruimte was voor de talrijke belangstellende liefhebbers.
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Gelukkig waren inmiddels meerdere jonge krachten onze bestuursploeg komen versterken,
want al deze activiteiten en diensten waren niet mogelijk zonder de medewerking van velen.
Zo slaagden wij erin om ons ledenaantal tot boven de 2000 te behouden, spijts de dalende
bevolkingscijfers.
G.V.
(1) Omtrent de geschiedenis van de Jeugdateliers willen we later in een afzonderlijke bijdrage graag verder uitweiden.
(2) Oprechte dank aan de lezers die ons namen en/of informatie verschaften bij de foto van
de Moederhulde in ons vorig nummer.
(3) Bij voorbaat danken we hen die personen herkennen op de foto’s gepubliceerd in dit
nummer en dit willen mededelen aan één van onze bestuursleden.
Wordt vervolgd ….

BONDig nieuws.
■ Zoals wij in vorig Krantje reeds meldden heeft Leo RYSSAERT, zeer tot onze spijt, ontslag genomen. Leo Ryssaert was bestuurslid van onze afdeling sedert 1980. Hij vervulde
meerdere functies zoals o.m. ondervoorzitter en afgevaardigde bij de Gezinsraad maar hij
was vooral vele jaren actief als verantwoordelijke voor de Gezinszegels en later voor de
Spaarkaart. Leo heeft zich ook vele jaren ingezet als wijkafgevaardigde en voor ‘Ons Krantje’, waar hij op deskundige wijze de lay-out en illustraties verzorgde. Wij zullen hem missen zowel als lid van onze redactieraad als op onze bestuursvergaderingen, waar hij regelmatig aanwezig was, met vaak kritische opmerkingen maar steeds in opbouwende geest. Wij
wensen hem veel succes in zijn verdere talrijke bezigheden.
■ Het zal wel duidelijk zijn dat wij dringend een paar nieuwe bestuursleden zoeken. Dit is
geen zware taak. Wij vergaderen slechts éénmaal in de maand (donderdagavond) en aan
overige activiteiten werk je mee naar uw mogelijkheden. Neem gerust contact op en kom
eens kennismaken. Een telefoontje met onze voorzitster Ingrid Van Tillo (03.455.53.45)
geeft u alle nodige informatie.
■ Goed nieuws voor de gezinnen. Vanaf januari 2009 wordt het kindergeld verhoogd. In
deze tijd van inflatie en prijsverhogingen is het maar redelijk dat de kinderbijslag een stuk
welvaartvast gemaakt wordt. De Gezinsbond heeft er bij de regering reeds lang op aangedrongen en dus niet zonder resultaat.
■ Volgend jaar organiseert ons Gewest Antwerpen weer het traditionele Valentijnconcert
op 14 februari 2009 in de Kon. Elisabethzaal. Het wordt niet alleen een muzikaal festijn met
liederen van Grieg en Strauss maar u zal ook kunnen genieten van romantische dansen. Dus
zeker niet te missen. Kaarten kunnen nu reeds besteld worden aan € 20,00 bij onze ticketdienst (gsm 0476 / 66 84 06) (Meer info ook te lezen in de bijgevoegde “Goed Gezien”).
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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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