Het bestuur van “GEZINSBOND MORTSEL” wenst al
haar leden een gezellig Kerstfeest en veel gezinsvreugde in
het nieuwe jaar !
In dit nummer .
Quiz - Reductiekaarten - Ticketdienst Uitslag ballonwedstrijd - Vacatures Brein en branie - Voorstellingen i.s.m. Cultureel Centrum GOSA nieuws - Tweedehandsbeurzen - Valentijnsconcert Bondig nieuws - Spaarkaart Wij gedenken.
Verschijnt vier maal in 2009
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39ste 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

Ticketdienst & public relations

Penningmeester

Spaarkaartafgevaardigde

An Servaes - Sysmans
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86

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

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje:

Jolan
in het gezin
Yarne
Thomas
Simon
Yuki
Mauranne
Loes
Toon
Jarno
Elise

Horemans - Eelen
Mercelis - Enawahja
Van Ham - Van Branteghem
Van Gils - Van den Houte
Van den Enden - Steegmans
De Clercq - Sels
Vermeesch - Ahlstrom
De Maertelaere
Moortgat
Vos

Een tweede & derde kindje: Kobe & Kato in het gezin

Saveniers

Een derde kindje:

Nellens - Peenen
Engels - Van Hees
Erbout - Van Haevre

Louis
in het gezin
Sep
Anna-Sophia
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ACTIVITEITENKALENDER
Januari 2010

vr

8

Februari

za
Zo
do
vr
za

6
7
18
26
27

Valentijnsconcert zie blz. 11
Operette Wienerblut (Gosa) zie blz. 9
Stoppeltje
zie blz. 8
Oedipus
zie blz. 8
Quiz zie onderaan deze pagina

Maart

vr
zo
zo
do
ma

5
7
21
25
29

Het verdriet aan de overkant zie blz. 8
Tweedehandsbeurs Kleding
zie blz. 10
Tweedehandsbeurs Speelgoed & rollend materieel zie blz. 10
Gosa lentefeest
zie blz. 9
Brein en Branie zie blz. 7

April

za

24

Busuitstap Noord Frankrijk St. Omaars.

Leuke Mieke zie blz. 8

Net zoals de voorbije jaren organiseren we
weerom een Gezinsquiz, de 13de ondertussen.
Zaterdag 27 februari 2010 om 20 uur
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat, Mortsel
Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven bij:
Fam. Van Tillo, tel. 03.455.53.45
Of via e-mail: voorzitter.gezinsbond.mortsel@telenet.be
Deelname: 15 euro per ploeg
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Hernieuwing reductiekaarten 2010
Alle reductiekaarten met vervaldag 31/12/2009 kunnen vanaf nu hernieuwd worden.
1) Voor kinderen die in 2010 6 jaar worden kan men een kaart bekomen t/m 11 jaar.
2) Voor kinderen die in 2010 12 jaar worden is de kaart geldig t/m hun 11 jaar.
3) Voor de jongeren +18 jaar is een studieattest of samenstelling van het gezin vereist.
4) Ouderkaarten zijn geldig tot 31/12/2010 en kunnen dan voor 5 jaar verlengd worden.
Kostprijs: € 6,00 per gezin ongeacht het aantal reductiekaarten.
Aanvragen kunnen gebeuren bij: L. Laenen De Schutter
Maria Gorettistraat 20
2640 Mortsel
Tel: 03/455.59.77
Graag even een seintje vooraf zodat wij u vlug kunnen helpen
Steeds beschikbaar:

Telefoonkaarten:

Base: € 15,00 & € 30,00
Pay&Go: € 15,00
Mobistar: € 15,00

Treinpassen:

Key-kaart: € 17,00
Go Pass: € 50,00
Railpass: 1ste klas: € 103,00
2de klas: € 73,00

Bestel tijdig uw filmcheques, vooral met de feestdagen is de vraag soms erg groot.
Misschien een leuk idee voor uw kinderen of kleinkinderen
als Kerst- of Nieuwjaarsgeschenk!

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. (prijs is
geldig tot uitputting van de huidige voorraad - er komt een prijsverhoging voor UGC cheques)

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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UITSLAG BALLONWEDSTRIJD
Tijdens de jaarmarkt in Mortsel gingen er aan de stand van
Gezinsbond ongeveer 120 ballonnen de lucht in. Ze vlogen
onder een zachte wind over de grenzen heen.
We kregen slechts 9 kaartjes terug en bijgevolg vielen alle
kindjes in de prijzen en ontvingen een waardebon van de
Standaard Boekhandel.



CHLOÉ STRUYF uit Mortsel



MIRHA DE WACHTER uit Vremde



MAXIM STRUYF uit Mortsel



REIN VOETS uit Mortsel



SENNE ALPAERTS uit Hoboken



JONAS CASSIMON uit Mortsel



WOUTER SERVAES uit Mortsel



ALBERTIJN KWINTEN uit Mortsel



SOPHIE VAN HAM uit Mortsel

gevonden in Ouddorp, Nederland – 80 km
gevonden in Brouwershaven, Nederland – 72,5 km
gevonden in Melissant, Nederland – 71,5 km
gevonden in Dirksland, Nederland – 68,5 km
gevonden in Herkinnen, Nederland – 65 km
gevonden in Nieuwerkerk, Nederland – 62 km
gevonden in Rozendaal, Nederland – 40 km
gevonden in Bergen-Op-Zoom, Nederland – 38 km

gevonden in St Job in ’t Goor, België – 16 km
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Onze KOD (kinderoppasdienst)
zoekt babysitters om ons team te versterken. Wil je graag
een leuke bijverdienste en voldoe je aan de volgende voorwaarden:
-

minimumleeftijd 16 jaar
graag omgaan met kinderen
verantwoordelijkheidszin
sociale ingesteldheid
vooral beschikbaar tijdens het weekend (vrijdag- en zaterdagavond)

Contacteer dan snel onze verantwoordelijke kinderoppasdienst wijk 1:
mevrouw Jaeken-Claessen op nr. 03 / 455 60 36

Op zoek naar ……
Neen, … Maria is reeds gevonden.
Wij zoeken enthousiaste wijkverantwoordelijken om ons bestuur te vervoegen.
In verschillende wijken hebben wij nood aan een persoon met een sociale ingesteldheid.
Iemand die graag gezinnen bezoekt na een geboorte, om hen een gratis lidmaatschap aan te bieden, maar ook bereid is om ‘Ons Krantje’ te bedelen en onze
leden, één maal per jaar, hun nieuwe lidkaart te bezorgen. Kortom, om de contactpersoon te zijn tussen de leden en de afdeling.
Hebt u zin om nieuwe contacten te leggen in uw buurt?
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met ons ledensecretariaat: 0473/56.20.05
Onze bestuursleden heten u van harte welkom.
-6-

BREIN EN BRANIE
Door
Christine Van Broekhoven
Vlaams topwetenschapster
Tegen 2030 zal onze bevolking sterk vergrijsd zijn en zal één op vier mensen met
één of andere vorm van dementie te maken krijgen. Toch blijft het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Zelf moeten we leren hoe we best kunnen omgaan met mensen
die lijden aan de ziekte.
Christine Van Broekhoven schreef het boek “Brein en Branie” waarin ze Alzheimer
en dementie verstaanbaar maakt voor het grote publiek. Tijdens deze lezing (± 45
min.) vertelt ze over deze thema’s. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te
stellen.
Professor Christine Van Broekhoven is een internationale
autoriteit in het onderzoek naar Alzheimer-dementie, manisch-depressieve psychose en andere zenuwziektes bij
volwassenen. Buitenlandse universiteiten en bedrijven
staan in de rij voor haar. Toch heeft ze het blijkbaar naar
haar zin in Antwerpen, waar ze sinds 1983 aan de universiteit haar eigen laboratorium voor moleculaire genetica
heeft.
Maandag 29 maart 2010 – 20 u
CC Mortsel – Heilig Kruisstraat 16
Toegangsprijs: € 4,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden.
Storten op rek. 320-0089491-30 met vermelding van naam + aantal + lidnummer
Info: www.gezinsbond-antwerpen.be
mail: inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
-7-

Mark Liebrecht Shouwburg
Heilig Kruisstraat - Mortsel
Leden van Gezinsbond Mortsel krijgen
korting op vertoon van hun lidkaart
Leuke Mieke: een waar gebeurd sprookje..

Vrijdag 8 januari 2010

20.15 uur

De mensen van het dorp huilden maar geen enkele traan raakte de grond. Ze verdampten door
de warmte van het vuur en daardoor wisten ze dat dit de enige oplossing was. Ze konden nu alleen
maar naar huis gaan en wachten. Wachten en hopen op een goede afloop. En vanuit het raam
keken ze naar de ruggen van jonkvrouw Liesa en ridder Felix tot ze samen verdwenen achter de
eerste berg.
Over een meisje dat op haar eigenwijze manier probeert ziek te zijn met een leuke Mieke ergens
onvindbaar diep.
Geen droevig stuk maar veel humor, kostuumwissels, pruiken en leuke muziekjes.
Aan de basis van leuke Mieke ligt een verhaaltje dat de Gentse dokter Yves Benoit altijd vertelt
aan jonge leukemiepatiëntjes. Over witte en rode bloedcellen die als soldaten strijden.

Stoppeltje

Donderdag 18 februari 2010

15.00 uur

Stoppeltje is een zwart, harig wezentje. Elke dag vertrekt hij vol goede moed naar school.
Ergens zoekt Zwerver onderdak voor de regen. Hij is een muzikale vreemdeling.
Als Stoppeltje door een overstroming in een onderwaterwereld vol bizarre figuren belandt,
krijgt ook Zwerver het moeilijk in zijn schuilplaats. Zwerver raakt in de ban van Stoppeltje’s
avontuur.
Deze voorstelling, die slapstick moeiteloos combineert met de gelaagd- heid van twee parallelle
werelden, is van begin tot einde boeiend, innemend, spannend, grappig en ontroerend.

Oedipus mankepootstekeblind

Vrijdag 26 februari 2010

20.15 uur

De tragedie van een man die zijn vader vermoordt, de sfinx verjaagt, trouwt met zijn moeder, kinderen
bij haar verwekt en zich uiteindelijk de ogen uitsteekt.
Twee acteurs geven niet alleen gestalte aan alle personages, ze spelen ook zichzelf en het koor.
In ons verhaal hinkt een naar erkenning zoekende Oedipus door een wereld waarin het er vooral op
aankomt snel en efficiënt te handelen. De haast waarmee hij beslissingen neemt en te werk gaat, brengt
hem niet alleen op een dwaalspoor, maar verhindert hem verder te kijken dan zijn neus lang is.
In deze versie wordt de onsterfelijke klassieker een avontuurlijk verhaal. Pittig en kittig, pakkend en
aanstekelijk, tragisch en hilarisch.

Het verdriet aan de overkant

Vrijdag 5 maart 2010

20.15 uur

Er zijn van die mensen die je vergeet, die je over het hoofd ziet.
Ze nemen de kleur van het behang aan, zo onzichtbaar lijken ze.
Zij is er zo eentje, een muizig meisje. Tegenover haar woont een vrouw, een vat vol energie, fel en rad
van tong. Ze heeft alles gezien, of eerder: alles gehoord. Wanneer ze op een dag een heel vreemd geluid
hoort, iets dat er nooit eerder was, stort ze zichzelf en het muizige meisje in een spannend avontuur...
Het verdriet aan de overkant staat voor humor, ontroering, spanning en mysterie en is een tragikomische voorstelling met thrillerallures, over de ongewone vriendschap tussen een jong en een iets ouder
meisje, over de voyeur in ieder van ons, met een subtiele knipoog naar Alfred Hitchcock.
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Zondag 7 februari 2010 om 14.30 uur

Wienerblut
Operette van Johan Strauss
Waar:
Prijs :

Arenbergschouwburg – Antwerpen
€ 17,00 pp - groepen van 20 of meer personen € 12,00 pp

Inschrijven: voor 1 januari ( z i e o n d e r a a n )

Donderdag 25 maart 2010 om 14.00 uur

GOSA Lentefeest
Een gezellig samenzijn met een appelbol en worstenbrood.
Animatie is voorzien
Waar:
Prijs :

Bondshuis Schermersstraat 32 te Antwerpen
leden € 10,00 pp - niet leden € 15,00 pp

Alle inschrijvingen gebeuren via: het Gewestelijk Secrerariaat
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 320-0089491-30 van Gezinsbond Gewest
Antwerpen met duidelijke vermelding van: Naam - aard van de activiteit en aantal personen.
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LENTE TWEEDEHANDSBEURZEN
Zaal ’t PARKSKE
Edegemsestraat - Mortsel

BABY-, KINDERKLEDING EN BABY-UITZET

!! Zondag 7 maart 2010 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom en kinderopvang: gratis

SPEELGOED EN ROLLEND MATERIEEL

!! Zondag 21 maart 2010 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom: gratis

Lijsten voor beide beurzen verkrijgbaar vanaf
6 februari 2009 bij mevr. Laenen, M. Gorettistraat 20
Info: 03/455.59.77
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Valentijnsconcert
“Van harte …”
Ook in 2010 wordt het Valentijnsconcert een uitvoering om naar uit te kijken.
Wanneer:

zaterdag 6 februari 2010 om 20.00 uur

Waar:
Uitvoerders:
Koren:

Konigin Elisabethzaal, Astridplein te Antwerpen
Vlaams Symfonisch Orkest
Canzoenia
Alauda-Audite Nova
o.l.v. Tina Van Roy
Priske Dehandschutter, sopraan
Koen Vereertbruggen, tenor
Svenja Van Driessche, viool
David Van Looveren, piano
fragmenten uit "Zwanenmeer" van Tsjaikovsky, "Koorfantasieën"
van Beethoven, "Havanaise" van Saint Saëns, fragmenten uit "Im
Weissen Rössl" van Benatsky
€ 22,00 voor leden die via de afdeling reserveren
€ 24,00 voor leden individueel
€ 30,00 voor niet-leden (reservering en verzending inbegrepen)

Ballet:
Solisten:

Programma:
Tickets:

Tickets zijn te bekomen via onze Ticketdienst : zie blz.: 4

BONDig nieuws
■ Graag willen we hier onze gelukwensen overbrengen aan Jef en Elisa BOULOGNE –
POOSEN, Pastoor van der Auwerastraat 47, die zaterdag 3 oktober hun diamanten huwelijksjubileum vierden.
60 jaren huwelijk is, zeker in deze tijd, een hele prestatie, waarvoor van harte proficiat!

- 11 -

■ Maar er zijn nog meer jubilarissen in onze afdeling. De nestor uit onze bestuursploeg,
Rik VAN DER WELK, die zich al jaren inzet voor onze grootouders met GOSA, viert dit
jaar ook zijn diamanten bruiloft. Rik trouwde op 12 november 1949 met Melanie
WEYMANS, in de noodkerk van het Heilig Kruis, thans de Mark LiebrechtSchouwburg. Rik en Melanie delen reeds 60 jaren lief en leed, samen met hun vier kinderen en schoonkinderen en met zes kleinkinderen!
Ook aan dit jubelpaar onze bijzondere gelukwensen en we hopen dat ze nog vele jaren samen mogen genieten !
■ Ons bezoek aan de Antwerpse luchthaven in Deurne kende een bijzonder grote belangstelling. Niet minder dan 70 deelnemers waren ingeschreven zodat twee gidsen werden
ingeschakeld.
Na een bondig historisch overzicht omtrent het ontstaan van de luchthaven genoot vooral
het bezoek aan de loodsen veel bijval. Ook het bezoek aan het museum ‘Stampe en Vertongen‘ met de historische maar nog steeds vliegwaardige toestellen genoot veel belangstelling. Ook de jonge deelnemers waren
hier zeer geboeid.
Gelukkig waren de weersomstandigheden vrij gunstig zodat de rondleiding tot ieders voldoening vlot is
verlopen .
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■ Onze jaarlijkse gezinsuitstap, een initiatief van het Gewest Antwerpen, zal volgend jaar
plaats grijpen op zaterdag 24 april 2010. Ditmaal trekken we naar Noord-Frankrijk en
de franse Opaalkust met een bezoek aan Boulogne-sur-Mer en Wissant met gelegenheid
tot wandelen langs de kust! Voor het vlotte verloop van de reis worden thans twee
chauffeurs ingeschakeld per autocar.
De deelnemingsprijs voor onze leden bedraagt 26 euro voor volwassenen, 13 euro voor
jongeren vanaf 12 jaar en kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis! In deze prijs is niet
alleen de reis voorzien maar wordt in de voormiddag een ontbijt aangeboden en bij de
terugreis is ‘s avonds in het Reigersnest te Koksijde nog een avondmaal voorzien !
Dus noteer alvast deze datum. Verdere info leest u in ons volgend Krantje.

VERGEET OOK DIT
JAAR UW
SPAARKAART
NIET !!!!!
HANDELAARS UIT MORTSEL DIE DUBBELE
KORTING GEVEN OP DE GEZINSSPAARKAART
(met cheque “dubbele korting” uit de bonnenboek).
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
Mercator Verzekeringen
Kantoor ERIC BLOMMAERT

ST BENEDICTUSSTRAAT 3 MORTSEL
P.REYPENSLEI 30 MORTSEL
ANTWERPSESTRAAT 4 MORTSEL
ANTWERPSESTRAAT 3 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
MECHELSESTEENWEG 45 MORTSEL

Handelaars die ook korting geven maar geen cheque “ dubbele korting” hebben geplaatst.
BLOEMEN MADILUX
BOEKHANDEL STANDAARD

ST. BENEDICTUSSTRAAT 16 MORTSEL
STATIELEI 85 MORTSEL
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Wij gedenken
■ Op 30 oktober overleed in het UZA te Edegem mevrouw Mariette
VERMEIRE, weduwe van Rik Corcelis. Zij was 76 jaar oud en
moeder van o.m. ons bestuurslid en vroegere secretaris Agnes
Corcelis-Van Hoof. Haar kleinkinderen getuigden bij de uitvaart
met emotionele herinneringen.

■ Op 28 oktober overleed te Lier
de heer Kamiel VAN CAMP.
Hij was 80 jaar oud en vele
jaren lid van onze Mortselse
Bondsafdeling. Bovendien
was hij ook meer dan 35 jaren
redacteur van ons weekblad
DE BOND. Bij de uitvaartplechtigheid in de SintBenedictuskerk werd de levenswandel van deze begaafde
man door zijn dochter Miet,
door familieleden en door
buren op een zeer poëtische
wijze naar voor gebracht. Namens de Gezinsbond sprak
Jaak Dreesen, die Kamiel opvolgde als redacteur van DE BOND, zijn bijzondere waardering uit voor de
vele jaren dienst bij de Bond en later voor zijn blijvende inspiratie.
■ Op 28 november overleed na een langdurige ziekte de heer BUYTAERT
Gerard , echtgenoot van mevrouw Maria VAN DUN. Hij was vader van
7 kinderen en grootvader van 10 kleinkinderen. Gerard Buytaert was een
gelovig en een sociaal bewogen man die zich vele jaren heeft ingezet voor
Ziekenzorg.
Bij de uitvaartplechtigheid in de St-Lodewijkskerk was de kerk dan ook volgelopen met velen die hun dank en erkentelijkheid wilden betonen voor zijn
jarenlange inzet.
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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
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Lieve van den Daele-Drossaert,
Guido Voets, An Sysmans,
Paul Switsers.
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