‘wat is er nog leuker dan dansen met mama op de kermis?’ - molenfeest Boechout
In dit nummer:
*************
Fietstocht & bondig nieuws - blz. 4
Tweedehandsbeurs en KOD - blz. 5
Slaap zacht - blz. 6
Einde van ….. blz. 7
Gezond ontbijt en gezinsquiz - blz. 8
Gezinsfilmfeest - blz. 9
GOSA - blz. 9 & 10
Wij gedenken - blz. 10

www.gezinsbond.be/mortsel
Verschijnt vier maal in 2011
-1-

41ste jaargang

-

Nr. 2

www.gezinsbond.be/mortsel

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

www.gezinsbond.be/mortsel

De Bond in Mortsel

Wij vernamen de geboorte van:
een tweede kindje HANNE
ARTHUR
CEDRIC
EDWARD
LOU
WARRE
FLORIS
MARNIX

in het gezin

VAN UYTVEN
BAETENS
COUVREUR
SNOEKS - DE HERDT
VAN GAVER - COOLEN
CLAUS - DE MEUNIER
VAN DIJCK - CEULEMANS
VANDERVLIET - VANDEN DAELE

een derde kindje

HANNA
FRIDA
BRAM

in het gezin

MOORTGAT
LEBBE - GRAF
ROOKER - NIJS

een vierde kindje

THOMAS

in het gezin

GOEMAN - JANSSENS
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ACTIVITEITENKALENDER
september
oktober

november

januari 2012

zo 25

Gezinsfietstocht - zie blz. 4

zo 16
ma 17
do 27
zo 30

Ziezoodag: nationale manifestatie in de Zoo
Slaap zacht - zie blz. 6
GOSA - Armoede bij ouderen - zie blz. 9
Tweedehandsbeurs Kleding - zie blz. 5

do 17
za 19
zo 27

GOSA - grootouderfeest - zie blz. 10
Gezinsfilmfeest - zie blz. 9
Gezond ontbijt - zie blz. 8

za 14

Quizavond - zie blz. 8
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Onze Ticketdienst is
sinds 1 januari bij:

Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45
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 kan je kopen aan de prijs van € 9,00 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis
kosten je bijgevolg effectief € 7,00.
(opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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Gezinsfietstocht

zondag 25 september

Onze fietstocht gaat dit jaar langs de landelijke wegen
van Borsbeek, Wommelgem, Ranst, Broechem, Vremde.
Halfweg houden we halt om even op adem te komen en
eventueel iets te drinken in Klein Schawijk te Ranst.
Dit is een route van 27 km en ook geschikt voor kinderen
met wat fietservaring. We duimen alvast dat de weergoden
ons goed weer serveren zodat de groep iets talrijker zal zijn
dan vorig jaar.
Samenkomst aan Lepelhof om 13.00 u.
Vertrek: 13.30 u
Terug rond 17.00 u.
Prijs: € 2,00 per persoon - kinderen onder de 12 jaar gratis

BONDig nieuws


Schorremorrie
Zondag 21 augustus ging in “De Schorre “ te Boom weer een nieuwe
editie van Schorremorrie door. Hoewel de opkomst, vermoedelijk door
de niet al te gunstige weersvoorspellingen, iets minder was dan de voorgaande jaren blijft dit een gewaardeerd speelfestijn voor de jongeren.



Daoust
Iedereen kent wel het systeem van dienstencheques maar wist je dat leden
van de Gezinsbond per cheque € 1,00 korting kunnen genieten op hun
“Spaarkaart” als zij hun cheques aankopen bij DAOUST.
Wens je meer informatie surf dan naar www.daoust.be of loop eens
langs bij één van de Daoust centra.
Frankrijklei 2 - Antwerpen tel.: 03/205 61 10
Frankrijklei 16 - Antwerpen tel.: 03/231 99 10
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WINTER-TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- KINDER- EN GROTE STUKKEN
(geen fietsen of speelgoed)

Zondag 30 oktober 2011 in zaal ’t Parkske,
Edegemsestraat 26 Mortsel
Verkoop: tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom en kinderopvang: gratis
Afrekening: tussen 17.00 en 18.00 uur.
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% om de organisatiekosten te dekken)

Praktisch:
Om als verkoper deel te kunnen nemen aan de beurs dien je verkoopslijsten in
te dienen. Deze lijsten (we werken met digitale lijsten) zijn te reserveren vanaf zondag
2 oktober 2011 van 10 tot 16 uur bij:
Fam. Laenen
Maria Gorettistraat 20 Mortsel Tel.: 03/455.59.77
(nadien en zolang de voorraad strekt eveneens op dit adres maar na telefonische afspraak)
Reservatiekosten per lijst: € 1,50 voor leden (lidnummer vermelden)

€ 3,00 voor niet-leden

Kom ook eens kijken en koop baby- en kinderkleding, alsook uitzet aan supervoordelige tweedehands prijzen.
Onze plaatselijke KOD coördinatoren zijn nu bereikbaar 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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Maandag 17 oktober
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om 20.00 uur - stadhuis Mortsel
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Een aanbod voor ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar.
‘Ik wil nog niet gaan slapen’
‘Mama, ik heb dorst’
‘Papa, ik ben bang’
Klinkt dit je bekend in de oren? Dit overkomt jou niet alleen.
Slaapproblemen komen erg vaak voor bij kinderen.
Als je kind slecht slaapt is het erg belangrijk dat je als ouder
het initiatief neemt om daar verandering in te brengen.
Mits het toepassen van een aantal eenvoudige, maar erg
belangrijke basisregels kunnen de meeste slaapproblemen
redelijk vlot worden opgelost.
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Op de zonnige zondagvoormiddag van 26 juni
organiseerden de buren een echt afscheidsontbijt rondom St. Benedictuskerk in Mortseldorp. Ook wij waren erbij want niet alleen
verliezen de buren hun vertrouwde bakker,
ook verliest onze afdeling hiermee een trouwe
spaarkaarthandelaar.
Ook voor sponsoring allerhande
ange
konden we op bakker
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Zondag 27 november

Gezond ontbijt.
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 meebrengen voor alle kinderen tot 12 jaar.
Prijs: € 5,00 per persoon voor leden - kinderen tot 3 jaar gratis
€ 8,00 per persoon voor niet-leden
Inschrijven voor 6 november bij fam. Van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8 te Mortsel
tel. 03-455.53.45
e-mail: ingrid.baekelmans@live.be

Opgelet : nieuw rekeningnummer - remmungnineker wuein : telegpO
Vooraf betalen op nieuw rekening nr. BE64 9730 3474 7252 van Gezinsbond Mortsel, met
vermelding van naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 jaar.

Vermits ons volgend “KRANTJE” pas rond 15 december verschijnt hier alvast de
aankondiging van onze eerste activiteit in 2012 daar deze vroeger doorgaat dan
gewoonlijk.

15de Gezinsquiz
Zaterdag 14 januari 2012 om 20.00 u .
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel
Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven bij:
Fam. Van Tillo - Baekelmans, tel. 03 / 455 53 45
Of via e-mail: ingrid.baekelmans@live.be
Deelname: 15 euro per ploeg
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VIERING van 50 jaar KINDEROPPASDIENST
en 1 000 000 PRESTATIES IN ONS GEWEST
op het Gezinsfilmfeest met een korting op de gezinsspaarkaart !
Waar ? UGC Antwerpen
Wanneer ? zaterdag 19 november om 11 00u.
Prijs ? € 4,00 voor leden met een maximum van € 15,00 per gezin.
€ 8,00 voor niet leden
Kaarten kunnen bekomen worden door:
• te telefoneren van 24 oktober tot en met 27 oktober enkel tussen 10u en 16u op
nummers 03-233 64 18 of 03-233 40 45.
• te mailen van 24 oktober tot en met 30 oktober op volgend adres:
inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
Je krijgt aan de telefoon of per mail een volgnummer waarmee je de dag zelf je tickets kan
afhalen in de hal van UGC. Titel van de film is nog niet gekend: houd de website en het
bondsblad in het oog !
Steeds lidnummer en adres vermelden aub !
De kaarten moeten betaald zijn vóór 15 november anders worden ze niet weerhouden.
Rek.nr. BE 15 3200 0894 9130 van Gezinsbond – Gewest Antwerpen, Schermersstraat 32,
2000 Antwerpen. In de mededeling zet je: gezinsfilmfeest + je volgnummer.
!!!! OPGELET: gezinnen die een prestatiebriefje van de kinderoppasdienst kunnen voorleggen dat dateert tussen 1 september en 18 november krijgen bij het afhalen van hun tickets
een korting van € 5,00 per gezin op de gezinsspaarkaart !!!!

Armoede bij senioren
Wat is armoede en welke impact heeft armoede op mensen die in armoede leven?
Waar kunnen wij ons steentje bijdragen?
Kathy Louagie van de Vlaamse Ouderenraad komt het ons vertellen.
Donderdag 27 oktober om 14 u in het Bondshuis, Schermersstraat 32, Antwerpen.
Prijs: € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Iedereen is welkom.
Inschrijven: tel. 03/233 64 18 - wilfried.jennen@gezinsbond.be
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Grootouderfeest - GOSA
Met een babbel en een knabbel, muzikale animatie en een gratis tombola.
Donderdag 17 november 2011 om 14 uur in het Bondshuis, Schermersstraat 32, Antwerpen.
Prijs:

€ 12,00 voor leden.
€ 20,00 voor niet leden.

Inschrijven : uiterlijk 10 november 2011.

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.



Op 17 augustus 2011 is Edith Vanden Daele overleden ten gevolge van een
ernstige ziekte. Zij was 36 jaar en gehuwd met Erik PRESENT. Edith was de
mama van twee dochtertjes Zoë en Klara en een bijna driejarig zoontje Floris.
Wij betuigen ons diep medevoelen aan de familie bij dit droeve afscheid.



Nauwelijks 5 weken na het overlijden van zijn echtgenote is op 31 juli 2011
Romain FRANS haar nagegaan. Romain was 88 jaar en heeft een zeer actief leven gehad. Naast leraar was hij vooral gekend als reporter voor vele dag- en
weekbladen waar hij verslag bracht over het Mortselse leven. Hij was actief in de
politiek, maar was ook vele jaren bestuurslid van onze Mortselse Gezinsbond.
Romain had vier kinderen en 12 kleinkinderen.
De uitvaartplechtigheid op 6 augustus is onder grote belangstelling uitgegroeid tot
een eerbetoon voor deze veelzijdige en actieve man.
Wij betuigen de familie Frans onze oprechte deelneming.
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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,
Paul Switsers, Guido Voets,
Lieve van den Daele-Drossaert.
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Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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