Drie trouwe handelaars
in de bloemetjes gezet.

In dit nummer:
**************
Quiz - Tweedehandsbeurzen
Ticketdienst - Ballonwedstrijd
Spaarkaarthandelaars
Bondig nieuws - Kinderoppasdienst
Enkele foto’s op achterpagina.

Het BESTUUR wenst al haar leden een gezellig Kerstfeest
en veel gezinsvreugde in het nieuwe jaar !
Verschijnt vier maal in 2012
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42ste jaargang

-

Nr. 4

Voorzitter & public relations

Algemeen Secretariaat

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06

An Servaes - Sysmans
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86
an.sysmans@belgacom.net

Ondervoorzitter

Ledensecretariaat

Jan Veelaert
Heldenhuldenlaan 15
03 / 449 56 66

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

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

Penningmeester
Paul Switsers
C. De Herdtstraat 61
03 / 440 78 11
paul.switsers@scarlet.be

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

Spaarkaartafgevaardigde
Luk Servaes
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

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

Wij vernamen de geboorte van:
een tweede kindje:

Bas
Robin
Olivia
Lars

in het gezin

een derde kindje:

Lotje in het gezin
Lennert
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Jorissen - Boeykens
Geboers - Raats
Verheyden - Dupuis
Van Damme - Steeman
Decleir - Bruininckx
Vertongen - D’Exelle

www.gezinsbondmortsel.be

www.gezinsbond.be/mortsel

De Bond in Mortsel

ACTIVITEITENKALENDER
zaterdag 16 februari 2013 Quiz: zie onderaan deze blz.
zaterdag 16 februari
Krokusconcert - Gewestactiviteit
zondag 10 maart
zaterdag 16 maart
zondag 24 maart

Lente-tweedehandsbeurs kleding en uitzet. zie blz. 4
Gewest - quiz. Info en inschrijven via gewest.
Tweedehandsbeurs speelgoed. Zie blz. 4
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16 Gezinsquiz
Zaterdag 16 februari 2013 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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in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 Mortsel

Zondag 10 maart: zomerkleding voor baby’s en kinderen & uitzet
(geen fietsen of speelgoed)

Zondag 24 maart: speelgoedbeurs
Verkoop: tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom: gratis - eveneens gratis kinderopvang bij de kledingbeurs
Afrekening: tussen 17.00 en 18.00 uur.
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% (kledingbeurs) en 15% (speelgoedbeurs) om de organisatiekosten te dekken)

Praktisch:
Om als verkoper deel te kunnen nemen aan de beurs dien je verkoopslijsten (we werken met
digitale lijsten) in te dienen die te reserveren zijn op zaterdag 2 februari vanaf 8.30u tot
14.00 u 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
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c
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Biosco 20%
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 € 9,30 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis
kosten je bijgevolg effectief € 7,30.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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Uitslag ballonwedstrijd 2012
Ook dit jaar werden er weer heel wat ballonnen de lucht in gelaten tijdens de jaarmarkt. We kregen slechts 10 kaartjes teruggestuurd. En omdat de verste 10 in de
prijzen vallen, kunnen we dit jaar iedereen belonen waarvan we het kaartje hebben
teruggekregen. De wind blies de ballonnen richting Limburg.
De ballon van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Charles Sironval
Sara
Dakz Cools
Charles Sironval
Dieter Schoeters
Julie Van Bulck
Evy Mertens
Robe Van Loon
Birte Hosteaux
Jolien Wyckmans

vloog tot

Vaals (NL)
Kortessem
Kortessem
Nieuwerkerken
Rummen
Lummen
Kortenaken
Boutersem
Kortrijk-Dutsel
Rotselaar

116 km
73 km
73 km
61 km
57 km
54 km
50 km
44 km
35 km
27 km

Proficiat aan alle winnaars!
BONDig nieuws
 Met een bloemetje bedankte de Gezinsbond afdeling Mortsel drie trouwe handelaars die –
jullie, leden – al méér dan 50 jaar korting geven op jullie Gezinsspaarkaart. Lederwaren
JAMA, Juwelier DE CUYPER en Optieker VERHELST geven inderdaad ‘al zo lang’
korting. Natuurlijk niet altijd onder dezelfde vorm… Eerst 40 jaar via de ‘zegeltjes van de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen’ en de laatste 10 jaar via de Gezinsspaarkaart.
We kunnen hen alleen maar danken voor het vertrouwen in de Gezinsbond en de kortingen die ze onze leden geven! Ze hebben ons alvast bevestigd dat ze dit nog jaren blijven
doen…
(enkele foto’s te zien op de voorpagina.)
 Op 4 november 2012 vond de voorstelling “De Zandman” plaats in ’t Parkske. Het was
een groot succes, de voorstelling was helemaal uitverkocht. Alle kindjes konden op het
grote bed zitten dat daar was neergezet. Het ging over slapen gaan, over niet willen slapen en over niet kunnen slapen. Alle ouders kennen wel eens het probleem bij hun kinderen als het tijd is om te gaan slapen, maar dan willen ze nog dit en dat en zus en zo. En
maar tijd rekken om toch nog niet naar bed te moeten. Daar ging het dus over, een meisje
met haar beer, dat maar niet wou gaan slapen en toch zo moe was dat ze bijna omver viel
van de slaap, maar niet wilde toegeven en ertegen bleef vechten. Alle ouders konden het
spektakel mee volgen rond het bed. Nadien kregen de kinderen een lekkere verse pannenkoek en een drankje aangeboden. De ouders reageerden uitermate positief en vroegen
zelfs wanneer er een volgende voorstelling is.
(enkele foto’s te zien op de achterpagina.)
Vervolg op blz. 9

-5-

*** Nieuw spaarkaart nieuws ***
Nieuw in het assortiment van Spaarkaarthandelaars is De Boekuil. Een handelaar die wellicht velen onder jullie kennen en dus ook niet mag ontbreken tussen
de Spaarkaarthandelaars!
In De Boekuil vind je alle boeken die je ook maar zoekt.... En vind je dat ene
boek waar je al zolang
op zoek bent niet, dan
De Boekuil
kan je altijd bij Marc
Antwerpsestraat 32 – Mortsel
terecht. Al is het maar
 03-449 13 65
om de geur van boeken
 marc@boekuil.be  www.deboekuil.be
op te snuiven en tussen de stapels boeken op
zoek te gaan naar een titel die je aanspreekt,
hier ben je altijd welkom!
Openingsuren:
Wat is trouwens mooier dan een boek als geMaandag tot en met zaterdag: 9u30 – 18u00
schenk te geven?
Zondag en feestdagen: gesloten

Weer een extra troef voor de gebruikers van onze spaarkaart! Vanaf
vandaag krijg je als lid korting bij Toys4Kids waar je voor al je
buitenspeelgoed terecht kan.
Aan leden van de Gezinsbond geeft Toys4Kids maar liefst 5 %
korting op al je aankopen (niet cumuleerbaar met andere acties en/of
kortingen).
Johan en zijn team – de specialisten van het buitenspeelgoed – staan
klaar om jullie met open armen te ontvangen in zijn pas verhuisde en
prachtige winkel te Kontich. Voor een voorsmaakje kan je zeker
terecht op de website www.toys4kids.be .
Bij mijn bezoek aan de winkel werd ik met verbazing geslagen... Ik had er totaal geen idee van hoeveel
buitenspeelgoed er wel bestond.
Gezinsbond: Wat moeten onze leden zich bij ‘buitenspeelgoed’ voorstellen? Wat kunnen we
allemaal in je winkel verkrijgen?
Toys4Kids: Onze betrachting is om kinderen meer buiten te laten spelen ! Buitenspeelgoed reikt veel
verder dan een zandbak of een schommel… Bij ons vindt u een grote keuze aan Trampolines, Gocarts,
Steps, Moov, houten speelhuisjes en speeltuigen, Triker Ligfietsen, loopfietsjes, houten
gezelschapspellen, basketpalen, voetbalgoalen, hangmatten, fietshelmen, accu-auto’s, Minigolf en sleeën.
We beschikken over een indoor-testparcours voor de kleintjes; de gocarts en trampolines kunnen buiten
worden uitgetest op de verschillende testmodellen.
Gezinsbond: Wat is je link met de Bond?
Lang heb je niet moeten twijfelen om
Toys4Kids
onze leden korting te geven...
Blauwesteenstraat 110 J – Kontich
Toys4Kids: Ik ben de oudste uit een gezin
 0497 604 604
van zes en mijn ouders zijn al lid van de
 info@toys4kids.be
 www.toys4kids.be
gezinsbond (toen nog Bond van Grote en
Jonge gezinnen) sinds mijn geboorte.
Openingsuren
Ondertussen zijn ze zelfs actief bestuurslid
Maandag en dinsdag gesloten
van de Gezinsbond.
Woensdag
10u00 – 12u30, 13u30 – 17u30
Gezinsbond: Wil je nog iets kwijt aan
Donderdag
13u30 – 19u00
onze leden?
Vrijdag & zaterdag 10u00 – 12u30, 13u30 – 17u30
Toys4Kids: Ben je op zoek naar een
Zondag
10u00 – 13u00
origineel cadeau of extraatje voor je
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kinderen of kleinkinderen? Wanneer u kiest voor merkspeelgoed dan kiest u voor kwaliteit en
degelijkheid. Van al onze merken garanderen wij u dit alsook een goede na-service. Accessoires en
onderdelen van al onze producten zijn eveneens verkrijgbaar. Aangezien we alles in voorraad hebben
kan u uw aankopen onmiddellijk meenemen en hoeft u niet te wachten op bestellingen.
Gezinsbond: Graag wil ik je danken om onze leden deze korting aan te bieden. Zoveel speelgoed
voor buiten, voor elk seizoen... Een troef voor onze leden! Bedankt Toys4Kids!

In ons vorige krantje reeds aangekondigd maar nu het volledige artikel over La Diva.
Het is een sfeervolle winkel waar u vriendelijk ontvangen wordt. La
Diva biedt u een zeer gevarieerd aanbod aan hedendaagse sieraden en
modeaccessoires, gaande van klassieke tot gedurfde creaties voor
ieders budget. Ken je La Diva nog niet?
Spring er gerust binnen, Sonja en haar team verwelkomen je met
open armen!
Aan leden van de Gezinsbond geeft La Diva maar liefst 7 % korting op het hele gamma (niet op
lopende acties).
Lang heeft Sonja van La Diva niet moeten nadenken om onze leden korting te geven...
La Diva – waar je allerlei fantasiejuwelen & modeaccessoires vindt – is een winkel waar zowel de
jeugd als de iets oudere jeugd zijn gading vindt. En mannen, als je iets hebt goed te maken bij je vrouw
(of gewoon een geschenkje wil geven), La Diva is een aanrader!
Gezinsbond: Zoals reeds gezegd, heb je niet lang hoeven nadenken om onze leden korting te
geven. Waarom wilde je zo graag onze leden korting geven?
La Diva: Als mama stel je jezelf altijd op de laatste plaats, en met deze extra korting kan je jezelf toch
eens extra verwennen.
Gezinsbond: Tijdens mijn bezoek in La Diva viel het me op dat je zo’n breed gamma aan
sieraden en modeaccesoires aanbiedt. Mij lijkt het niet makkelijk om tussen zo’n keuze het juiste
voor mijn vrouw te kopen... Hoe zou je me daarbij helpen?
La Diva: Je vindt hier niet alleen
sieraden maar ook een mooi
La Diva
gamma kleding voor elke leefijd.
Statielei 103 – Mortsel
Door de jarenlange ervaring en
 03-888 23 67
door mijn persoonlijke inkoop
 info@la-diva.be
 www.la-diva.be
heb ik dan ook een goed gevoel
wat de klant verlangt. De dames
Openingsuren
kunnen bij ons ook met een
Maandag tem vrijdag: 10u00 – 12u30 en 13u00 – 18u00
volledige outfit buitenstappen.
Zaterdag:
10u00 – 18u00
Wij hebben een zeer mooi aanbod
Zondag en feestdag gesloten
i n kl ed i ng ( z oa ls o o k
BANDOLERA die tot maat 48 gaat!) alsook handtassen, sieraden, horloges van OOZOO, en zoveel
meer. Een ontdekking waard! Wij zijn sterk in onze persoonlijke, klantgerichte aanpak, de klant komt
op de eerste plaats!
Gezinsbond: Mij lijkt het niet makkelijk om als handelaar zelf uit collecties te moeten kiezen die
je dan zelf aan de man (of vrouw in dit geval) brengt. Hoe maak je zelf de keuze?
La Diva: Dit is op persoonlijk gevoel, en wat natuurlijk de mode meebrengt. Bij ons vind je net dat
tikkeltje méér. Onze zorg is de klant zich goed te laten voelen, zodat hij tevreden buiten gaat. Dat is ons
motto, en onze beste reclame!
Gezinsbond: Graag wil ik je – in naam van het Bestuur en onze leden - danken om hen 7%
korting te geven. Ik ben ervan overtuigd dat La Diva – net als de andere spaarkaartwinkels in
Mortsel - een groot succes wordt!
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Afdeling Mortsel is fier jullie te mogen melden dat Bakkerij Bonitas sinds kort
aan jullie, onze leden van de Gezinsbond, maar liefst 10% korting geeft op
patisserie, broden en verbruik in hun tea-room (niet combineerbaar met de
broodkaart).
Dat Marianne en haar team voor een aangenaam en lekker moment kunnen zorgen,
kon ik zelf ervaren... Bij het voorstellen van de Gezinsbond en de spaarkaart
kwam de geur van het overheerlijke gebak en de lekkere koffie mijn neus strelen...
En niet lang daarna, mocht ik het zelf ook proeven... Mocht Bonitas meedoen aan
‘Komen Eten’, zou ik hen een ‘10’ geven voor sfeer, een ‘10’ voor smaak en een
‘10’ op gezelligheid ! Een aanrader voor iedereen die na het lange winkelen bij de
andere spaarkaarthandelaars – ondertussen zijn het er 23 – even wil pauzeren voor een
lekker ‘eclaireke en een koffie’...
Om jullie Bonitas voor te stellen ben ik erop uit getrokken met vragen...
Gezinsbond: Wie of wat is Bonitas precies?
Bonitas: Reeds acht jaar geleden heb ik de zaak overgenomen. In de zoektocht naar een naam – ik
wilde geen enkele binding hebben met een andere bakkerij – ben ik te rade gegaan mijn bij zoon die
toen als dertienjarige in de eerste Latijnse zat. Omdat er geen enkele God van het brood bestaat (wat
het makkelijker zou maken van naam), zijn we verder in het boek van Latijn gaan zoeken en zijn we bij
het woord “bonita” gekomen: iets heerlijks, iets lekkers, iets moois. Vandaar de benaming BONITAS.
Deze naam dekt onze lading: we geven onze klanten steeds de beste kwaliteit, service en prijs!
Gezinsbond: Het leuke is dat je helemaal niet lang hebt moeten twijfelen om onze leden korting te
geven. Kende je de Gezinsbond al?
Bonitas: Dit is ook een heel verhaal. Achttien jaar geleden ben ik naar Mortsel gekomen om gerante te
worden van een andere bakker. Ik was toen alleenstaande met een zoontje van 4 jaar. Elke morgen had
ik hulp nodig om mijn zoontje uit zijn bed te halen, hem te laten ontbijten en ‘s morgens naar school te
brengen. Via de Gezinsbond hebben zich twee jonge meisjes aangeboden om elke morgen drie
kwartiertjes voor schooltijd voor mijn zoontje te zorgen met een beurtrol. Goede herinneringen die we
nooit zullen vergeten... Dat waren zelfs mooie momenten; mijn kleine deugniet met die 2 jonge meisjes
die hem slimmer af waren...
Gezinsbond: Wil je nog iets kwijt aan onze leden?
Bonitas: De Gezinsbond is de moeite waard. Dat heb ik als alleenstaande werkende moeder mogen
ondervinden! En nu kan ik – met plezier in mijn hart - terugkijken hoe mijn
Bonitas
probleem opgelost werd.
Gezinsbond: Graag wil ik je danken
om onze leden deze korting aan te
bieden. Ik ben er zeker van dat onze
leden zullen komen genieten van een
broodjeslunch, een overheerlijk 4uurtje of gewoon een lekkere koffie
bij Bonitas!

Edegemsestraat 6 – Mortsel
 03-449 27 15
Openingsuren

07u00 – 18u00 bakkerij / tea-room
07u00 – 18u00 bakkerij / tea-room
07u00 – 18u00 bakkerij / tea-room
07u00 – 18u00 bakkerij / tea-room
07u00 – 18u00 bakkerij / tea-room
07u00 – 16u30 bakkerij
07u00 – 13u00 tea-room
Maandag & feestdag gesloten
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Een schoonheidsinstituut dat onze leden korting geeft, hadden we nog niet...
Inderdaad, jullie lezen het goed! Vanaf nu kan u terecht voor uw schoonheidsbehandelingen bij Nuance.
Aan leden van de Gezinsbond geeft Nuance maar liefst 5 % korting op alle
behandelingen (niet cumuleerbaar met andere acties of klantenkaart).
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Caroline en haar team staan klaar om jullie nog
mooier te maken dan jullie al zijn... In een rustig en
ontspannen kader nemen ze jullie onder handen
waarna je ‘zen’ hun salon terug buitenstapt...

Nuance
Edegemsestraat 55 – Mortsel
 03-459 99 50
 info@nuance-beauty.be
 www.nuance-beauty.be

Gezinsbond: Voor wat kan je bij Nuance allemaal
terecht?
Nuance: Bij Nuance Schoonheidssalon kan u teOpeningsuren
recht voor al uw verzorgingen van "kop tot teen".
Dinsdag
09u30 – 18u00*
Wij zijn gespecialiseerd in gelaatsverzorgingen van
Woensdag
09u30 – 18u00
Sisley en Shiseido, alsook lichaamsverzorgingen,
Donderdag
09u30 – 18u00*
manicure, pedicure, ontharingen, gelnagels en nog
Vrijdag
09u30 – 18u00
zoveel meer.
Zaterdag
09u30 – 18u00
In onze winkel staat steeds een specialiste klaar om
* laatavonddienst tot 21u (op afspraak)
u de nieuwste maquillage te tonen en een gepast
Zondag, maandag en feestdagen gesloten
advies te geven over onze verzorgingsproducten van
Sisley en Shiseido.
Bij ons staat de klant centraal en is klantvriendelijkheid dan ook zeer belangrijk!
Gezinsbond: Het leuke is dat je helemaal niet lang hebt moeten twijfelen om onze leden korting te
geven. Kende je de Gezinsbond al?
Nuance: Wij hadden voorheen al van de Gezinsbond gehoord maar wisten niet juist hoe dit alles in zijn
werk ging.
Gezinsbond: Wil je nog iets kwijt aan onze leden?
Nuance: Wij verwachten een goede samenwerking en hopen onze klanten dat net ietsje meer te geven.
Gezinsbond: Graag wil ik je danken om onze leden deze korting aan te bieden. Onze leden zullen
zeker de weg vinden om zich esthetisch te laten verwennen bij Nuance!

Wil u nog meer Gezinsspaarkaarthandelaars in Mortsel?
Help ons, door in elke winkel in Mortsel te vragen of ze spaarkaartkorting geven...
Of geef je favoriete winkels door op:
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be


BONDig nieuws

We rekenen op u !



(vervolg)

 Gezond Ontbijt:
Reeds voor de tiende maal organiseerde onze afdeling een ontbijtbuffet op zondag 25 november. De opkomst was ook dit jaar weer zeer groot, want we mochten meer dan 200
deelnemers begroeten. Ook de kindjes vonden het prettig en mochten zich uitleven met
tekenen, kleuren en spelletjes, maar waren vooral gelukkig met de vele cadeautjes die de
Sint meebracht. Dit jaar was de Sint niet alleen vergezeld van met zijn leuke zwarte pieten maar ook met heuse doedelzakspelers van de ‘Red Hackle Pipe Band’! Alles tot grote
voldoening van de mama’s en de papa’s, de grootouders en de kindjes. Het was lekker
ontbijten en heel gezellige sfeer. (enkele foto’s te zien op de achterpagina en meer op onze site.)
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*In functie van belastbaar inkomen, aantal kinderen ten laste en ligging van de woning.
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RESERVEER TIJDIG JE BABYSIT BIJ DE KINDEROPPASDIENST
Wijk 1: Tussen Edegemsestraat - Eggestraat en grens Boechout:
Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58
Wijk 2: Tussen Edegemsestraat - Eggestraat en grens Berchem:
Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers, Guido Voets, Luk Servaes,
Lieve van den Daele-Drossaert, Jan Veelaert.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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Ontbijt & Sint.

Haakcursus.
Kinderen zijn steeds welkom op onze activiteiten.

Voorstelling: “De Zandman”
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