Het BESTUUR wenst al haar leden een gezellig Kerstfeest
en veel gezinsvreugde in het nieuwe jaar !

Suikerspinnen draaien tijdens de mortselse jaarmarkt.

In dit nummer:
*************
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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

Grootoudersactie (Gosa)
Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42
03 / 449 18 03

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

Spaarkaartafgevaardigde

Kinderoppasdienst

Luk Servaes
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86

Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
GSM KOD 0479 / 27 02 31
&
Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58

Wij vernamen de geboorte van:
een tweede kindje Marte
Uliks
Len
Jasper

in het gezin

Mistaen - Druyts
Shehu
Cluytmans - Peeters
Ketels - Laenen

een derde kindje

in het gezin

Vertongen - Looyestein

Lotte
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www.gezinsbondmortsel.be

De Bond in Mortsel

ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 14 januari

Quizavond

zaterdag 11 februari
zondag 26 februari

Valentijnsconcert
Speelgoedbeurs

Zondag

Kledingbeurs

11 maart

Zaterdag 28 april

Daguitstap naar de Floriade in Venlo (Nederland)

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.

Lidgeldinning 2012

Is deze brief u ontgaan, geen nood. Een herinnering is onderweg, zodat u toch nog zonder
problemen uw lidgeld voor 2012 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 2012 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”.

de

15 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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Aanpassing tarieven
Kinderoppasdienst.
Onze kinderoppasdienst bestaat dit jaar 50 jaar, een verjaardag
die we reeds uitgebreid gevierd hebben. Bij wijze van kers op de
verjaardagstaart mochten we zelfs koningin Paola op onze viering verwelkomen .
Ook na 50 jaar blijft onze kinderoppasdienst voortdurend in
beweging.
De huidige tarieven gaan al vele jaren mee en dus werden deze tarieven opnieuw bekeken en
aangepast.
Vanaf 1 februari zullen volgende tarieven voor gans Vlaanderen en Brussel van kracht zijn:
•
•
•
•

het vaste uurtarief wordt € 4,00
een overnachting (van 22u tot 8u) kost € 20,00
het minimumtarief wordt € 8,00 euro (zijnde 2 uur aan € 4,00 per uur)
prestatieboekjes worden verkocht aan de gezinnen tegen € 7,50

Contact en info: Kinderoppasdienst tel. 02 / 507 89 66 of kinderoppasdienst@gezinsbond.be

Onze plaatselijke KOD coördinatoren zijn 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 voor de kinderoppasdienst, gebruik ze a.u.b. niet voor andere doeleinden.
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SPEELGOED EN ROLLEND MATERIEEL

! Zondag 26 februari 2012 - zaal ‘t Parkske !
Verkoop: tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom: gratis
(Op de verkochte stukken vragen wij 15% om de organisatiekosten te dekken)

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- KINDER- EN GROTE STUKKEN

! Zondag 11 maart 2012 !- zaal ‘t Parkske !
Verkoop: tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom en kinderopvang: gratis
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% om de organisatiekosten te dekken)

Praktisch:

Om als verkoper deel te kunnen nemen aan een beurs dien je verkoopslijsten in te
dienen. De lijstverdeling, voor beide beurzen, start 21 januari 2012 tussen

9.00 en 14.30 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 en speelgoed aan supervoordelige tweedehands prijzen.
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En de ballonnen vlogen weer…
Ook dit jaar werden er weer heel wat kaartjes van de ballonwedstrijd die we op de
jaarmarkt hielden teruggestuurd. De verste tien krijgen een boekenbon van de Standaard. De anderen krijgen een troostprijsje opgestuurd.
De ballon van…

vloog tot

1
2
3
4
5

Kiel (D),
Wieste (D)
Langen (D)
Tubbergen (Nl)
Tubbergen (Nl)

Marie-Françoise Merckelgaem
Thijs Verhelst
Astrid Denil
Lars Pola
Maarten Janssens
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in vogelvlucht
519 km
286 km
258 km
211 km
211 km

6 Ruben Peeters
7 Bram Cassimon
8 Idana Bibilatova
9 Jens Peeters
10 Maxim Struyf
11 Chloé Struyf
12 Sep Engels
13 Jorim Vermeeren
14 Kato Strauven
15 Sumaya Rypens
16 Arthur Blommart
17 Flor Bleuze
18 Arthur Dewitte

Hengelo (Nl)
Delden (Nl)
Hengevelde (Nl)
Neede (Nl)
Gelselaar (Nl)
Gelselaar (Nl)
Beltrum (Nl)
Vorden (Nl)
Aerdt (Nl)
Bemmel (Nl)
Marhelo (Nl)
Ooi (Nl)
Wijchen (Nl)

202 km
198 km
190 km
183 km
182 km
182 km
177 km
165 km
139 km
129 km
128 km
128 km
113 km

De mensen die de kaartjes vinden en terugsturen, schrijven er vaak een leuk briefje
bij. Hieronder tonen we dan ook enkele voorbeeldjes.
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BONDig nieuws
 Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Antwerps Gewest
ook volgend jaar een Gezinsuitstap. Op zaterdag 28 april
2012 trekken we ditmaal naar Venlo (NL) voor de FLORIADE 2012, de grootste tuinbouwtentoonstelling van Europa
waar twee miljoen bezoekers verwacht worden en waaraan 51
landen deelnemen! Nadere informatie en praktische schikkingen zul je terugvinden in ons volgend Krantje. Noteer nu alvast
in uw nieuwe agenda: zaterdag 28 april 2012 VENLO.
 SOEP OP DE STOEP - Ook de afdeling Mortsel wenste de actie van Welzijnszorg
“Armoede is geen kinderspel!” te ondersteunen door een lekkere kom soep te verkopen.
Op onze vraag aan stad Mortsel om dat te mogen organiseren op de kersthappening van 18
december 2011 kregen we als antwoord dat dit niet past in het totaalconcept dat de organisatie vooropstelde en men bijgevolg niet kon ingaan op ons verzoek.
Spijtig !
 Naar jaarlijkse gewoonte heeft op 25 september de fietstocht plaatsgehad.
Stralend fietsweer en meer volk als gewoonlijk waaronder ook enkele
dappere kinderen. Onder leiding van Gert Baekelmans werden er een
25-tal kilometers gefietst door veld en bos. Halfweg werden de
dorstigen gelaafd, een traktatie van de Gezinsbond !
Pas terug op de fiets platte band bij één van de kinderfietsen
( speciale band, speciaal ventiel, geen geschikte pomp, … ).
Ten einde raad werd het thuisfront gecontacteerd voor een
bezemwagen maar toen zij aankwamen was de fiets al hersteld en kon de fietstocht verder gezet worden.
Al bij al een mooie namiddag en zeker aan te bevelen voor
deelname volgend jaar.
 27 november organiseerden we ons zoveelste “gezond ontbijt” met omstreeks 10.45 uur het bezoek van de “Heilige Man” als hoogtepunt voor
de kinderen. Ook voor deze editie waren een 200 tal ontbijters ingeschreven. Hopelijk kunnen we deze succesvolle activiteit
volgend jaar opnieuw organiseren.
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Tickets voor deze gewestelijke activiteit zijn te bekomen
via onze Ticketdienst.
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met
.
korting
Onze Ticketdienst:
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)

Hernieuwing kortingskaarten NMBS
De kortingskaarten voor 2012 kunnen reeds aangevraagd
worden en zijn dan ook al meteen geldig.
Ouderkaarten zijn geldig tot 2015
Voor de kinderen geboren in 1994 en vroeger dienen de
kaarten jaarlijks vernieuwd te worden mits voorlegging
van studieattest.
Voor kinderen geboren tussen 1995 en tot 2000 zijn de kaarten geldig tot en met 17 jaar.
Voor kinderen geboren tussen 2001 en 2006 zijn de kaarten geldig tot en met 11 jaar.
Zij kunnen ook nog een gratis Buzzy pass bekomen via De Lijn.
De kaarten kunnen aangevraagd worden via: L. Laenen
Maria Gorettistraat 20 Mortsel
Tel. 0485 / 51.51.95
Ook telefoonkaarten (Mobistar, Proximus en Base) en NMBS passen (Go- en Rail pas en
Key Card) zijn te verkrijgen met 5% korting op de spaarkaart.
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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,
Jan Veelaart.
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Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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