Vanwege het bestuur van “GEZINSBOND MORTSEL”
In dit nummer:
12de gezinsquiz blz. 3
Reductiekaarten, NMBS passen en GSM kaarten blz. 4 & 5
Theatervoorstellingen in samenwerking met het Cultureel Centrum blz. 6
Tweedehandsbeurzen blz. 7
Bondig nieuws blz. 8
Valentijsconcert blz. 9
80 jaar Gezinsbond te Mortsel vervolg deel 4 : blz. 10 t.e.m. 14
Handelaars die korting geven op de Spaarkaart blz. 15

Verschijnt vier maal in 2008
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38ste jaargang

-

Nr. 4

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:

Anna
Willem
Febe
Wout
Ella
Sebastiaan
Jistke
Odette
Kjell
Nand

in het gezin
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Dermaut - Glazenmakers
Everaert
Van Caimere
De Herdt
Van Celst
Van den Eede
Boumans
Uyttersprot - Somers
Nalewjski - Peeters
Van Regenmortel - Van de Voorde

ACTIVITEITENKALENDER
Januari 2009

Vrij 9 Enkele reis ism met Cultureel centrum Mortsel : meer info blz. 6

Februari

Za 14 Valentijnsconcert : zie ook blz. 9
Za 14 Quiz (zie onderaan deze pagina)
Wo 25 De jongen ism met Cultureel centrum Mortsel : meer info blz. 6

maart

Zo
Za
Zo
Zo
Wo

8
14
22
22
25

Tweedehandsbeurs kleding : zie ook blz. 7
Gewestquiz : alle info en inschrijven op het Gewestelijk secretariaat
De jongen ism met Cultureel centrum Mortsel : meer info blz. 6
Tweedehandsbeurs speelgoed : zie ook blz. 7
De jongen ism met Cultureel centrum Mortsel : meer info blz. 6

We quizzen alweer,
reeds voor de 12de keer
Zaterdag 14 februari 2009 om 20 uur
zaal 't Parkske Edegemsestraat 26, Mortsel

Ploegen van maximum 6 personen
kunnen inschrijven bij:
Fam. Van Tillo, tel. 03/ 455 53 45 of
voorzitter.gezinsbond.mortsel@telenet.be
(15 euro per ploeg)
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Vermindering reductiekaarten :
De reductiekaarten kunnen weer vernieuwd en/of aangepast worden.
 Voorwaarden :
-

Ouders met minstens drie kinderen krijgen een 5 jaarlijkse kaart ( geldig vanaf
november 2005 tot en met december 2010 )
- Kinderkaarten :
A) Voor kinderen vanaf 6 jaar tem 11 jaar -> (geen attest nodig)
B) Voor kinderen vanaf 12 jaar tem 17 jaar -> (geen attest nodig)
C) Voor kinderen vanaf 18 jaar tem 25 jaar of zolang ze ten laste
zijn van de ouders. -> (attest kinderbijslagfonds en/of een
studieattest (kopie) nodig).

 Aanvragen :
- Woensdag 7/1, 21/1 van 17.30u tot 19.00u of steeds na telefonische afspraak bij
mevrouw Laenen. (Zie op de blz. hiernaast)
- U dient zich persoonlijk aan te bieden daar de aanvraag moet ondertekend worden.
- Lidmaatschapkaartje van Gezinsbond meebrengen.
- Aanvragen zonder betaling of nodige attesten kunnen niet gevalideerd worden.

Kostprijs :
- € 6,00 per gezin.
- € 2,00 per duplicaat. Bij diefstal kan dit gratis mits voorlegging van bewijs van
diefstal (via politie)
- € 2,00 voor ouderkaarten geldig tot 2010.

NMBS – passen.
* GO PASS :

* RAIL PASS :

Tot en met 25 jaar.
10 enkele ritten.
12 maand geldig na 1° gebruiksdatum.
Geen tijdsbeperking meer !
Prijs: € 46,00
Korting op spaarkaart: € 2,30.

Tussen 25 jaar en 60 jaar.
10 enkele ritten.
12 maand geldig na 1° gebruiksdatum
Prijs: 1° klas: € 110,00.
2° klas: € 71,00.
Korting op spaarkaart: 1° klas: € 5,50
2° klas: € 3,05
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* KEY CARD :
Geldig voor iedereen zonder beperking van uur of datum.
Kan enkel gebruikt worden voor korte afstanden +/- 25 km vanuit vertrekstation.
Vanaf nu hangt in elk station een lijst met de haltes die binnen hoger genoemde
afstand vallen vanuit het vertrekstation.
10 ritten.
12 maanden geldig na 1° gebruiksdatum.
Prijs: € 16,00.
Korting gezinsspaarkaart: €0,80.

*** Betalen kan met uw spaarkaart per afname van 20 euro.***

GSM – kaarten.
-Door gebruik te maken van uw spaarkaart bekomt u een korting bij aankoop van GSM –
kaarten.

* BASE :

Prijs = € 15,00/€ 30,00. Korting gezinsspaarkaart : € 0,75/€ 1,50.

* PAY & GO : Prijs = € 15,00. Korting gezinsspaarkaart = € 0,75.
* MOBISTAR : Prijs = € 15,00. Korting gezinsspaarkaart : € 0,75.
Alle info :

Liliane Laenen – De Schutter.
Maria Gorettistraat 20 , 2640 Mortsel.
Tel : 03/455.59.77.

Onze Ticketdienst:
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 tickets om bevoorradingsproblemen te vermijden gedurende de feestdagen.
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Cultureel Centrum Mortsel
Vrijdag 9 januari om 20u15
Theater: Bronks brengt “Enkele reis”
Voorstelling voor jongeren vanaf 10 jaar
Hoeve Dieseghem
woensdag 25 febuari om 15u00
Theater: De Maan brengt “De jongen”
Voorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar
Hoeve Dieseghem
Zondag 22 maart om 15u00
Woensdag 25 maart om 14u15 en 15u30
Theater: De Maan brengt “We gaan op berenjacht”
Voorstelling voor kinderen vanaf 2,5 jaar

!!

Leden van Gezinsbond Mortsel kunnen voor bovenstaande voorstellingen kaarten bekomen bij onze
ticketdienst aan € 6,50 voor volwassenen en € 4,50
voor kinderen.
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LENTE TWEEDEHANDSBEURZEN

Zaal ’t PARKSKE

Edegemsestraat - Mortsel

BABY-, KINDERKLEDING EN BABY-UITZET

!! Zondag 8 maart 2009 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom en kinderopvang: gratis

SPEELGOED EN ROLLEND MATERIEEL

!! Zondag 22 maart 2009 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom: gratis

Lijsten voor beide beurzen verkrijgbaar vanaf
7 februari 2009 bij mevr. Laenen, M. Gorettistraat 20
Info: 03/455.59.77
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BONDig nieuws.
■ Ons zesde ontbijtbuffet op 30 november kende
weerom een groot succes. Meer dan 200 deelnemers
mochten we in ’t Parkske verwelkomen en allen hebben
genoten van de lekkere broodjes en het ruime buffet van toespijzen. De
brave Sint en zijn leuke Zwarte Pieten moesten tot diep in hun zakken
grabbelen om de vele, vele kinderen met gezonde lekkernijen en leuke geschenkjes te overladen. We maakten alvast met de Sint een afspraak voor volgend jaar!
■ De grote nationale Plankendaeldag op 19 oktober kende weeral een grote bijval. De duizenden deelnemers genoten van de dieren en van de vele attracties. Jammer dat uit onze afdeling niet zoveel deelnemers hadden ingeschreven want zoals veelal het geval is hadden ook
hier de afwezigen ongelijk!
■ Met een gezellig dank-u-wel-etentje hebben we op 31 oktober afscheid genomen van Rik
Verhasselt en Leo Rijssaert, ontslagnemende bestuursleden. Met oprechte dank voor de
jarenlange inzet en ook hun dames werden heel terecht in de bloemetjes gezet.
■ Voor onze tweedehandsbeurs op 26 oktober was het weer een grote drukte met meer dan
300 bezoekers! Het was helaas de laatste maal dat we deze beurs in het Lepelhof konden organiseren. Gezien de zaal niet beschikbaar is zullen onze volgende beurzen doorgaan in ’t
Parkske. Dit zal wel enkele aanpassingen noodzaken maar onze ervaren vrijwilligersploeg
zorgt er wel voor dat alles weer vlot zal verlopen.
■ 30 jaar GOSA werd door onze grootouders op schitterende wijze gevierd . De feesttafels
waren op donderdag 27 november weer eens opgesteld in ’t Parkske. Alle deelnemers genoten ten zeerste van het optreden van Jacques en Krista met hun vele muziekinstrumenten uit
de hele wereld. En het schitterend verzorgde buffet kende uiteraard ook een reuze bijval.
Alleszins een zeer geslaagde feestviering.
■ Onze ballonwedstrijd op de Mortselse jaarmarkt verliep dit jaar niet zo gunstig. Was er
minder wind? Zat de thermiek niet gunstig? Slechts een vijftal kaartjes werden
teruggestuurd. Dit waren dan ook de gelukkigen die een waardebon mochten
ontvangen:







Jarre Lievens
Alexander Knevels
Femke Buelens
Maarten De Wilde
Joppe Dieltjens

2 jaar
8 jaar
3 jaar
5 jaar
5 jaar

> Fontaine au Pire France
> Bouchain France
> Frasnez-lez-avaing France
> Aalst
> Berlare

137 km
126 km
83 km
41 km
37 km

■ WWW.GEZINSBOND.BE/MORTSEL Ten gevolge van computerproblemen van onze
webmaster is onze website reeds geruime tijd niet meer up-to-date. We proberen dit zo snel
mogelijk te verhelpen. Onze excuses daarvoor.
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De Gezinsbond-Gewest Antwerpen nodigt
jullie uit op:

Zaterdag 14 februari 2009 - 20.00 uur
Koningin Elisabethzaal / Antwerpen.
Dit jaar wordt onder het motto ‘Romantische Tonen’ een
programma aangeboden met muziek uit de Peer Gynt Suite van E. Grieg, De Fledermaus van J. Strauss en De Verkochte Bruid van B. Smetana.
Uitvoerders :
Orkest:
Koren:

Vlaams Symfonisch Orkest
Het Philharmonisch Koor van Antwerpen olv S. Van Steenbergen
Canzoenia olv Ingrid Anthonissen
Solisten:
Priske Dehandschutter, Carla Schroyen
Koen Vereertbrugghen, Davy Smets
Een jong aanstormend talent zorgt voor een extra hoogtepunt
Dansgroep
Dansvereniging Movements
Algemene leiding : Geert Baetens
Prijs per kaart:

€ 20,00 voor leden van de afdeling Mortsel
€ 22,00 voor leden
€ 28,00 voor niet leden

Kaarten voor het concert dienen evenwel tijdig besteld via onze Ticketdienst.
Snelle beslissers hebben natuurlijk de meeste kans op goede plaatsen.
-9-

80 Jaar Gezinsbond in Mortsel
Vervolg van deel 4 uit ons vorig krantje: van de sixties naar
het nieuwe millennium (1970 – 2006).
Met jongeren aan de slag
Bij de bestuursverkiezingen in november 1982 wenste Guido Voets, na 12 jaar voorzitterschap, zijn functie door te geven aan een jongere kracht. Het was Guy HOOFD, een nog
nieuw bestuurslid, die deze uitdaging opnam. In het dagelijks bestuur bleven Lieve Van
den Daele en Leo Ryssaert als ondervoorzitters fungeren. Ingrid Van Tillo - Baekelmans
beheerde het secretariaat en Viviane Baekelmans - Handig stond in voor het Ledensecretariaat.
Jan Van Brempt bleef schatbewaarder, bijgestaan door Louis Van Laere.
Samen met de verantwoordelijken voor de diverse diensten en wijkverantwoordelijken telde het bestuur 22 leden: 11 dames en 11 heren. Mooi evenwichtig verdeeld!
In januari 1997 wordt een eerste Quizavond georganiseerd in de lokalen van Tecemo. Dit
nieuw initiatief, waar vooral Ingrid Van Tillo en echtgenoot zich voor inzetten, kende een
grote bijval. De Quizavonden zijn nu een jaarlijkse traditie geworden, maar zijn evenwel
moeten uitwijken naar ’t Parkske wegens de grote belangstelling.
Naast de zorg voor de diverse diensten en de haast traditionele activiteiten had het nieuwe
bestuur veel aandacht voor het Gemeentelijk Gezinsbeleid. Via talrijke oproepen, bijeenkomsten, werkgroepen en mededelingen bleef het Mortsels afdelingsbestuur ijveren voor
het behoud van de Hoeve Liekens. Het heeft jammer genoeg niet mogen baten!

Bestuurswisseling
Wegens professionele omstandigheden moest Guy Hoofd in 2001 ontslag nemen als voorzitter. Gelukkig was Rik VERHASSELT bereid om dit mandaat over te nemen.
Rik Verhasselt was al vele jaren vertrouwd met de Bond. Hij was sedert 1972 bestuurslid
en verantwoordelijke voor de Gezinszegels. Hij was vele jaren ook gewestelijk verantwoordelijke voor de Gezinszegels en was bovendien ook nog lid van de Raad van Beheer geweest; Rik kende de Bond in al zijn geledingen. Het voorzitterschap van de Mortselse afdeling kwam hem dan haast rechtmatig toe.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur werd enigszins gewijzigd. Ingrid Van Tillo–
Baekelmans bleef wel secretaris maar werd tevens ondervoorzitter. Als tweede ondervoorzitter trad Denise Van den Rijm-Simons aan. Viviane Baekelmans-Handig bleef verder
zorg dragen voor het ledensecretariaat. Paul Switsers werd de nieuwe penningmeester. Je
ziet: drie dames, twee heren. De tijd van de ‘mannenbesturen’ was definitief voorbij.
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Op 17 mei 2001 moest de nieuwe voorzitter onze Beleidsnota inzake Gezinsbeleid overmaken aan Burgemeester Ingrid Pira, die hiervoor op onze bestuursvergadering was uitgenodigd. Het werd een uitvoerige, en soms wel hardnekkige bespreking, maar verliep toch in
opbouwende sfeer.
In 2002 wordt de naam van onze vereniging gewijzigd. Het is reeds de vierde naamsverandering. Na ‘Bond van Talrijke (sic) Gezinnen’, na ‘Bond van Kroostrijke Gezinnen’ en na
‘Bond van Grote en van Jonge Gezinnen’ (B.G.J.G.) wordt het nu kortweg
‘GEZINSBOND’ ! De naam verandert, het logo verandert, maar onze doelstelling blijft
ongewijzigd.
GOSA, onze GrootOuders en SeniorenActie bestaat al 25 jaar! Weer een reden om te feesten! Dat doen we met veel genoegen, met muziek, aperitief en een feestelijk desserten buffet, op 15 maart 2003 in de Dieseghemhoeve. En dit is dan tevens een mooie gelegenheid
om Rik Van der Welk, die zich al jarenlang heeft ingezet voor onze Grootouders, eens hartelijk te danken!
In samenwerking met de vzw Langzaam Verkeer en het Stadsbestuur van Mortsel organiseert onze afdeling een interactieve tentoonstelling omtrent verkeersproblemen, onder de
slogan ‘MOBIEL GEZIN’. Deze tentoonstelling greep plaats in Fort 4 van 13 tot 28 september 2003 en genoot een ruime belangstelling met 3800 bezoekers!
Ook ons eerste ONTBIJTBUFFET op zondag 23
november 2003 was een
voltreffer. Meer dan 240
deelnemers kwamen zich te
goed doen aan het uitgebreide ontbijtbuffet in zaal
’t Parkske. En de kleintjes
kregen van de Sint nog een
volle zak mee naar huis!
Natuurlijk dat we dat de
volgende jaren weer doen!

Een ander nieuw initiatief
was ‘Kinderoppas op Oudejaarsavond’ voor kinderen van 2,5 tot 10 jaar. Niet eenvoudig
om zulks op verantwoorde wijze te organiseren met voldoende bekwame krachten. Maar
meerdere ouders maakten hier toch graag gebruik van.
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Weer een vrouw als voorzitter
Op 27 januari 2005 heeft weerom een bestuurswisseling plaats. Ingrid VAN TILLO - BAEKELMANS wordt de nieuwe voorzitter. Na 28 jaar voor de tweede maal een vrouwelijke
voorzitter. Verder wordt de bestuursploeg als volgt samengesteld:
Denise Simons – Van den Rijm: ondervoorzitter;
Agnes Van Hoof – Corcellis: secretariaat:
Viviane Baekelmans – Handig: ledensecretariaat;
Paul Switsers: penningmeester.
Bij de overige 12 bestuursleden noteren we verder nog 6 dames en 6 heren, waaronder vier
nieuwe, jonge krachten.
De aanwezigheid van een meerderheid dames in het bestuur (9 dames / 7 heren) is een duidelijke trend. Toch merkwaardig dat in deze tijd dat vrouwen veelal een eigen beroepsleven
blijven uitoefenen (de tweeverdieners gezinnen zijn thans vaak een noodzaak om het gewenste levenscomfort te behouden) er nu toch steeds meer vrouwen bereid zijn om actief
deel te nemen aan het verenigingsleven. Gelukkig maar!
Met zulke enthousiaste en vernieuwde ploeg kan het niet anders of we gaan een boeiende
periode tegemoet.
Naast fietstochten, lessenreeksen voor computers, autocaruitstappen, tweedehandsbeurzen,
ontbijtbuffetten, quizavonden, uitgaven van Ons Krantje, spaarkaartacties, en zoveel meer,
waar je telkens toch de nodige vrijwilligers moet voor vinden, slaagt deze ploeg erin om een
denderend jubelfeest te plannen. Want ja, de Mortselse Bond bestaat nu 80 jaar en ook dat
moet gevierd.
Op 29 april 2007 wordt deze viering met een
heuse FAMILIEHAPPENING in ons aller
Fort 4 gehouden, met kinderactiviteiten, Free
Podium, en een fotozoektocht. Maar er waren
vooral veel liefhebbers voor smakelijke mosselen en spaghetti! De dag werd afgesloten met

een heuse taptoe gebracht door de
Red Hackle Pipe Band en de
Highland Dancers. Een spektakel
nooit gezien in Mortsel!
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De jubelviering werd afgesloten op 14 oktober
met een receptie in het Mortselse stadhuis. Mevr.
Chris De Ridder, schepen voor het Gezin, bracht
een warme hulde aan onze afdeling en zette voorzitter Ingrid van Tillo letterlijk en figuurlijk in de
bloemen!
Zulke vieringen zijn hoogtepunten voor een vereniging en geven de vele vrijwillige bestuursleden
het nodige enthousiasme om verder te werken aan
de uitbouw van de Gezinsbond. Want spijts alle
festiviteiten moeten we vaststellen dat het ledenaantal de laatste 15 jaren vrij fors is teruggelopen.
We tellen nog ongeveer 1500 leden, wat een vermindering van 25 % betekent. Hier zijn heel wat verklaringen voor, maar om die dalende
trend om te buigen zal wel een krachtige inzet noodzakelijk zijn. Want ook voor de toekomst
zullen Mortselse gezinnen behoefte hebben aan een dienstbare Gezinsbond.
G. V.

Correcties en Aanvullingen:
In ons vorig artikel (Ons Krantje nr. 3) werd vermeld dat onze eerste Tweedehandsbeurs
plaats greep op 13 oktober 1981. Dit jaartal is fout. De eerste beurs greep plaats in 1991.
In dezelfde bijdrage gaven we melding van de
hulde aan Jan Van Brempt tijdens de viering
van ons 50-jarig bestaan in 1976. De burgemeester die Jan Van Brempt huldigde was niet
Arthur Lamens maar wel Constant AMSSOMS,
die ook het ereteken overhandigde, waarvan
hierbij een afbeelding. (met dank aan familie
Van Brempt).
Met de huidige bijdrage besluiten we dit overzicht van 80 jaar Gezinsbond in Mortsel. Einde
van dit jaar verschijnt het ‘Jaarboek 2008’ van
de Mortselse Heemkundige Kring, waarin u dit
overzicht eveneens kunt terugvinden aangevuld
met talrijke illustraties. Warm aanbevolen.
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Met droefheid vernamen wij het overlijden van:
De heer Ronald Van Keilegom, hij overleed op 6 november 2008.
Wij betuigen zijn echtgenote en de ganse familie onze oprechte deelneming.

VERGEET OOK DIT
JAAR UW
SPAARKAART
NIET !!!!!
HANDELAARS UIT MORTSEL DIE DUBBELE
KORTING GEVEN OP DE GEZINSSPAARKAART
(met bon “dubbele korting”).
BAKKERIJ BUFFEL
SCHOENEN BENJAMINE
JUWELIER DE CUYPER
OPTIEKER VERHELST
JUWELIER HUIS DREXELER
TEXTIEL IDW
IJZERWAREN IN DE PIK
LEDERWAREN JAMA
KLEDING SWIGGY’S JEANS
PODOLOGIE VAN DER AUWERA
JUWELIER VAN ROOY
SCHOENEN VOLLEBERGH
WOONINRICHTING CADO
BOEKHANDEL STANDAARD
Mercator Verzekeringen
Kantoor ERIC BLOMMAERT

ST BENEDICTUSSTRAAT 3 MORTSEL
P.REYPENSLEI 30 MORTSEL
ANTWERPSESTRAAT 4 MORTSEL
ANTWERPSESTRAAT 7 MORTSEL
MECHELSESTEENWEG 26 MORTSEL
STATIELEI 49 MORTSEL
STATIELEI 74 MORTSEL
STATIELEI 42 MORTSEL
STATIELEI 64 MORTSEL
H.KRUISSTRAAT 8 MORTSEL
ANTWERPSESTRAAT 54 MORTSEL
STATIELEI 19 MORTSEL
STATIELEI 55 MORTSEL
STATIELEI 85 MORTSEL
MECHELSESTEENWEG 45 MORTSEL

Handelaar die ook korting geeft maar geen bon “ dubbele korting” heeft geplaatst.
BLOEMEN MADILUX

ST. BENEDICTUSSTRAAT 16 MORTSEL
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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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