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Een naburig fort onder de sneeuw

Het bestuur van “GEZINSBOND MORTSEL” wenst al
haar leden een gezellig Kerstfeest en veel gezinsvreugde in
het nieuwe jaar !
Verschijnt vier maal in 2010
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40ste jaargang

-

Nr. 4

De Bond in 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

Ticketdienst

Algemeen Secretariaat

Ingrid van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45
ingrid.baekelmans@live.be

An Servaes - Sysmans
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86

Ledensecretariaat

Viviane Baekelmans - Handig
Oudebaan 105
0473 / 56 20 05
gezinsbond.mortsel@skynet.be

Grootoudersactie (Gosa)

Spoor- & GSMkaarten

Spaarkaartafgevaardigden

Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42
03 / 449 18 03

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

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

Penningmeester

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:

Nora
in het gezin
Michelle
Marie
Emily
Anna

De Vos - Salvador
Verreyde - Huybrechts
Debrouwere - Dillen
Verlinden - Colebunders
Farinotti - Van Roy

Een tweede en derde kindje: Miel & Marie in het gezin Paeps - Bongaers
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ACTIVITEITENKALENDER

december

wo 22

Bloemschikken voor kids

februari 2011

zo 6
za 12
za 19

Walsdroom - operette van Oscar Strauss
Magical Musicals zie blz. 6
Afdelingsquiz
zie blz. 4

maart 2011

zo 20
do 24

Kledingbeurs
GOSA lentefeest

zie blz. 7
zie blz. 9

april 2011

zo

Speelgoedbeurs

zie blz. 7

oktober 2011

zo 30

3

zie blz. 8

zie blz. 9

Kledingbeurs

Naar jaarlijkse gewoonte, vond u onze vraag tot hernieuwing van uw
lidmaatschap in de bus. Meer dan de helft van onze leden hebben
hierop reeds gereageerd, waarvoor dank.

Lidgeld 2011

Is deze brief u ontgaan, geen nood. Een herinnering is onderweg, zodat u toch nog zonder
problemen uw lidgeld voor 2011 kan overmaken.
Zo blijft u regelmatig “Ons Krantje” ontvangen en blijft u op de hoogte van al onze activiteiten, en kan U gebruik blijven maken van al onze diensten.
Bij uw nieuwe lidkaart 2011 ontvangt u ook de “bonnenboek” waarmee u bij heel wat handelaars dubbele korting op uw spaarkaart kan krijgen. Zo verdient u uw lidgeld gemakkelijk
terug.
U ziet het, genoeg redenen dus om lid te blijven van “De Gezinsbond”.

!!!Opgelet: Onze Ticketdienst tot 1 januari bij:

Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06

!!!Opgelet: Onze Ticketdienst vanaf 1 januari bij:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8

tel. 03 / 455 53 45

Bioscoopcheques met 20% korting.
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)

Gelieve uw bioscooptickets tijdig telefonisch te reserveren vanwege de
drukte rond de feestdagen, om veelvuldige verplaatsingen van onze verantwoordelijke naar het Gewestelijk Secretariaat de vermijden.
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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

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

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

ST. BENEDICTUSSTRAAT 16 MORTSEL
STATIELEI 85 MORTSEL

Zaterdag 19 februari 2011 om 20 uur vindt onze 14de
Gezinsquiz plaats.
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: ingrid.baekelmans@live.be
Deelname: 15 euro per ploeg
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Zondag 26 september jongstleden hadden we
onze jaarlijkse fietstocht gepland. Het druilerige weer heeft er voor gezorgd dat de belangstelling nogal magertjes was. Toch hebben we
met een 15 tal personen het weer getrotseerd
en zijn we ongeveer 25 km later weer op het
vertrekpunt toegekomen.

Op 17 oktober vond de “geZin in Zoniën” dag plaats. Met
32 zijn we ‘s ochtends in Mortsel op de autocar gestapt
richting Jezus Eik. ‘s Avonds heeft dezelfde autocar, na
enig oponthoud, iedereen ook weer netjes in Mortsel afgezet. De weergoden hadden toen voor een fris maar droog
en gezond wandelweertje gezorgd. Ter plaatse was er een
ruim wandelaanbod en op diverse plaatsen kon je deelnemen aan allerhande activiteiten zoals bv. boomklimmen
voor de durvers.

Iets recenter, meer bepaald op 28
november, vond ons 8ste ontbijtbuffet plaats. Deze activiteit blijft
het na 8 edities nog steeds goed
doen. Ook dit jaar was de capaciteit van ’t Parkske volgeboekt

met meer dan 200 deelnemers. Het is ondertussen stilaan een traditie dat de Sint zijn
opwachting maakt en dat was ook dit jaar
weer het geval tot groot jolijt van de talrijk
aanwezige kinderen.
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Valentijnsconcert

Zaterdag 12 februari 2011 om 20 u
Met muziek uit o.a. Phantom of the Opera, Beauty and the Beast, The Lion King,
Evita, Cats,....
Orkest:
Dynamic Symphonic Band o.l.v. Geert Baetens
Solisten o.a.: Jan Schepens, Helen Geets
Kon. Elisabethzaal te Antwerpen
Prijs leden: € 22,00 + € 3,00 administratiekosten
niet-leden: € 22,00 + € 9,00 administratiekosten + verzendingskosten
Storten op rek. 320-0089491-30 van Gezinsbond gewest Antwerpen. In de mededeling zet je: Valentijnsconcert.
Opgelet: leden die kaarten bestellen via onze ticketdienst (zie blz 3) betalen slechts
€ 22,00 !
Reserveren kan vanaf 1 oktober:
Reserveren kan ook telefonisch op nr. 03/233 64 18
inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
Naar jaarlijkse traditie kan je voorafgaand aan het concert van een Valentijnsetentje
genieten in Paon Royal !
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Tweedehandsbeurzen voorjaar 2011
Kleding en grote stukken : 20 maart
Speelgoed en rollend materieel : 3 april
Beide beurzen vinden weerom plaats in ‘t Parkske.
Lijsten zullen verkrijgbaar zijn vanaf 20 februari bij mevr. Laenen tel. 03 / 455 59 77
Voor meer info kan je ook terecht bij mevr. Laenen

Onze vernieuwde bestuursploeg.
Overeenkomstig de statuten van de Gezinsbond worden om de zes jaar bestuursverkiezingen
georganiseerd. Voor onze afdeling had de bestuursverkiezing plaats op 2 december, in aanwezigheid van onze gewestvoorzitter Gert Vanderheyden en de gewestmedewerker Wilfried
Jennen.
Veel wijzigingen dienden niet doorgevoerd want de meeste bestuursleden waren bereid hun
taak verder waar te nemen. Toch waren enkele wijzigingen nodig. Ingrid Van TilloBaekelmans, die gedurende zes jaren onze afdeling op een zeer verdienstelijke wijze geleid
heeft als voorzitter, wenste deze taak niet verder te vervullen. Denise Simons-Van den Rijm,
die ondervoorzitter was, wordt nu onze nieuwe voorzitter terwijl Jan Veelaert, die nog vrij
onlangs in ons bestuur kwam, bereid is om als ondervoorzitter zich verder in te werken.
Onze secretarissen en penningmeester blijven hun taken verder vervullen. Ook voor onze
verschillende diensten zijn weinig wijzigingen nodig gebleken. Ingrid Van Tillo zal de Ticketdienst overnemen vanaf 2011 en ook Liliane Duffeler zal als Spaarkaartafgevaardigde
vanaf 2012 opgevolgd worden door Luk Servaes.
De Mortselse afdeling is reeds vele jaren de grootste afdeling van het Gewest Antwerpen en
heeft alzo weer een vernieuwde en verjongde bestuursploeg die de komende zes jaren onze
afdeling verder zal sturen. Dit kan alleen dank zij de belangeloze inzet van zovele vrijwilligers, die samen een sterk team vormen. We wensen de nieuwe ploeg veel succes!

!! Hernieuwing reductiekaarten NMBS !!
Ouderkaarten met een geldigheid tot einde 2010 kunnen dit jaar hernieuwd
worden voor de periode 2010-2015.
Reductiekaarten voor kinderen met een geldigheid tot einde 2010 kunnen hernieuwd worden
vanaf 1 november 2010.
Wegens nieuwe administratieve voorschriften kan de vernieuwing pas gebeuren vanaf
01 november 2010
Voor inlichtingen: Mevr. Laenen-De Schutter - Tel :03/455 59 77
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BLOEMSCHIKNIEUWS
Het is alweer een tijd geleden. De kinderen die vorige keer deelnamen zijn ondertussen reeds
wat ouder geworden en de kleinsten van toen zijn nu voldoende groot om eens deel te nemen.
Daarom organiseren we nog een bloemschiksessie voor jongeren vanaf 8 jaar tot....
Wanneer: op woensdag 22 december 2010 ( lees ook de tekst hieronder over de sessie van 3 november )
Waar: lokaal S.V.G Bremveldlaan Mortsel van 14u00 tot 16u30.
Onkosten:

leden € 7,00
niet-leden € 9,00

We maken maken iets rond Kerstmis.

Op 3 november 2010 organiseerden we reeds een les bloemschikken voor kinderen.
De opkomst was goed, we waren met 14 kinderen.
Om 14u kwamen ze allemaal aan met zakken vol groen, potjes en andere materialen.
We hebben geknipt, groen gestoken, potjes versierd tot we ze mooi vonden.
Het was een hele onderneming, maar het resultaat mocht zeker gezien worden.
Het was gewoon geweldig, zowel voor de kleinsten als de grootsten.
Wil je er ook bij zijn informeer dan even bij Agnes 03 / 295 55 20 of Magda 03 / 455 60 36.
Misschien is er nog een plaatsje vrij.
En wat vonden de kinderen er zelf van ? Hieronder enkele van de neergeschreven reacties.
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WALSDROOM - operette van Oscar Strauss
Zondag 6 februari

om 14u30

in de Arenbergschouwburg

Deelname: € 19,00 pp : voor groepen vanaf 20 personen betaalt u € 14 ,00 pp i.p.v. € 19,00.
Inschrijven: liefst voor 30 december 2010

GOSA Lentefeest
Donderdag 24 maart in het Bondshuis - Schermersstraat 32
Worstenbrood + appelbol
€ 7,00 voor leden € 9,00 voor niet leden - inschrijven voor 17 maart
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 320-0089491-30 van Gezinsbond Gewest Antwerpen
met duidelijke vermelding van: Naam - aard van de activiteit en aantal personen.

BONDig nieuws
■ Ingevolge de overstap van onze webmaster naar een andere provider ligt onze website
WWW.GEZINSBOND.BE/MORTSEL al een tijdje plat. We doen er alles aan om dit zo
spoedig mogelijk weer in orde te krijgen.
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UITSLAG BALLONWEDSTRIJD - JAARMARKT 2010
Hieronder vind je een lijst van alle teruggezonden kaartjes van de ballonnen. Dit jaar
zijn er echt wel een aantal zeer ver beland!
De verste tien krijgen binnenkort een waardebon van De Standaard-boekhandel in
hun bus.
De ballon van …
Thibaut Bruyndonckx uit Kontich
Eden Mattys uit Hoboken
Steffen Saelens uit Mortsel
Marijke Joe Bie uit Mortsel
Tibe Lievens uit Lier
Anita Michiels uit Mol
Lander Van den Ackerveken uit Mortsel
Zoe Deschamps uit Mortsel
Marie Voet uit Edegem
Jarre Lievens uit Lier
Mick Vueghs uit Oud-Turnhout
Florus Vancauwenberghe uit Mortsel
Amnat Gulayeva uit Mortsel
Margot Aters uit Antwerpen
Deti Jorena uit Borgerhout
Boris De Bie uit Mortsel
Roos de Vriendt uit Mortsel
Alice Deschamps uit Mortsel
Kathleen Stappers uit Mortsel
Jonas Van den Brande uit Mortsel
Floris Cocquyt uit Mortsel

vloog tot …

… km ver.

Berchem
Herk-de-Stad
Hannuit
Diepenbeek
Bilzen
Riemst
Mechelen (Nl)
Vaals (Nl)
Aachen (D)
Aachen (D)
Stalberg (D)
Vicht (D)
Langerwehl (D)
Zülpich (D)
Zülpich (D)
Wesseling (D)
Niederkassel (D)
Slenaken (Nl)
Bonn (D)
Bonn (D)
Niedergischbach (D)

8 km
56 km
72 km
74 km
86 km
89 km
110 km
119 km
123 km
123 km
132 km
137 km
139 km
163 km
163 km
182 km
186 km
189 km
189 km
189 km
243 km



Rechtzetting: in het vorige nummer van “Ons Krantje” meldden we verkeerdelijk
dat mr. Luc SCHELLEKENS overleed op 72 jarige leeftijd. Hij overleed echter in
zijn 62 ste levensjaar.



Op 28 oktober 2010 overleed Nicole MELENS te Valras-plage in Frankrijk. Nicole
was geboren in 1957 en gehuwd met Seppe HUYGH. Zij was Mama van Jeroen en
Jesse. Uit de talrijke getuigenissen bij haar afscheidsviering bleek duidelijk hoe
graag Nicole het voortouw nam. Dit was zo in familiekring maar ook als onderwijzeres in St. Agnes en later in De Tandem. Wegens ernstige gezondheidsproblemen
moest ze vroegtijdig afhaken. Maar haar zangtalent bleef ze onderhouden bij het
zangkoor Hei-Pasoep, dat haar afscheidsviering zo sereen coördineerde.
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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,
An Sysmans, Paul Switsers,
Guido en Lieve Voets.
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Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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