Naar jaarlijkse gewoonte was de Sint ook dit jaar weer present met zijn Zwarte Pieten op
ons ‘Gezond ontbijt’, tot vreugde van de vele kinderen.
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De Bond in Mortsel
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maandag 21 januari

20u00 Opvoeden met een kwinkslag.

VOLZET

zaterdag 1 februari

20u00 Concert - Vivat Mozart (Gewest activiteit)

Zie blz. 11

zaterdag 22 februari

20u00 Kwis van de afdeling.

Zie blz. 7

zondag 9 maart

14u00 Tweedehandsbeurs kleding en uitzet.

Zie blz. 7

zondag 23 maart

14u00 Tweedehandsbeurs speelgoed.

Zie blz. 7

12 of 13 april

Poppentheater: meer info in volgend nr. en website.

augustus

Haakcursus: meer info in volgend nr. en website.

september

We staan weerom op de jaarmarkt met een standje.

zondag 26 oktober

Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info volgt later.

zondag 23 november

Gezond ontbijt: meer info volgt later op het jaar.

10 jaar geleden werd de
elektronische spaarkaart geïntroduceerd
ter vervanging van de gezinszegeltjes. 10 jaar na de
introductie gaat de spaarkaart met pensioen. Dit wil zeggen dat
vanaf 1 februari 2014 uw huidige spaarkaart niet meer bruikbaar zal zijn.
Kan je dan geen korting meer genieten bij de talrijke handelaars? Natuurlijk wel, je
nieuwe lidkaart is voortaan eveneens uw getrouwe spaarkaart. De gespaarde korting
staat echter niet meer geregistreerd op de chip doch op een spaarrekening. Meteen is
ook het grootste voordeel duidelijk: bij verlies van uw kaart was je uw korting kwijt,
nu dus niet meer. Bovendien krijgt ieder lid voortaan automatisch 2 lidkaarten, die
je onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken als spaarkaart doch waarvan het saldo
samen op dezelfde rekening komt.
Heeft u uw nieuwe lidkaart (tevens spaarkaart) nog niet ontvangen? Dan zou het kunnen zijn
dat uw lidgeld nog niet betaald werd.
Breng dit dan zo snel als mogelijk in orde om ook na 31 januari 2014 te kunnen genieten van
de korting bij de handelaars.
Wij rekenen op uw steun.
Het bestuur
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RESERVEER TIJDIG JE BABYSIT BIJ DE
KINDEROPPASDIENST

Uitslag ballonwedstrijd 2013
Ook dit jaar werden er weer heel wat ballonnen de lucht in gelaten tijdens de
jaarmarkt. Van de vele kaartjes die werden teruggestuurd, vallen de verste 10
in de prijzen… De wind blies ze in de richting van de Ardennen…
De ballon van :
1 Lisa & Jens VANNEUVILLE
2 Juliette PEETERS
3 Arthur PEETERS
4 Flore SMOLDEREN
5 Stien VOETS
6 Sam ANDRIESSEN
7 Mats DE GREEF
8 Mattias GILLEIR
9 Lotje ROMELART
10 Lucas VAN CAUWELAERT

vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar
vloog naar

Vance (B)
Vielsalm (B)
Vielsalm (B)
Vaux-Chavanne (B)
Bassenge (B)
Zepperen (B)
Deurne-Diest (B)
Diest (B)
Diest (B)
Kaggevinne (B)

187 km
142 km
142 km
129 km
92 km
64 km
47 km
46 km
46 km
44 km

Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat - Krijgsbaan en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58
Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat - Krijgsbaan en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.

Proficiat aan alle winnaars! Ze worden één van de
dagen verrast met een boekenbon…

HERNIEUWING REDUCTIEKAARTEN NMBS
Reductiekaarten met vervaldag 31/12/2013 kunnen terug hernieuwd worden.
Dit is vooral voor kaarten van kinderen van 12j en jongeren ouder dan 18j die nog
studeren. Voor het bekomen van de kaarten is een studieattest of samenstelling gezin
nodig.
Kostprijs: € 6 per gezin
Is uw kaart verloren, dan kan een duplicaat bekomen worden (€2 per kaart)
Voor het aanvragen van de kaarten Mevr. Laenen-De Schutter tel. nr. 0485/51 51 95
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Wedstrijd 10 jaar
Gezinsspaarkaart !
Terwijl de ‘oude’ Gezinsspaarkaart wordt vernieuwd door de ‘lidkaart waarmee je
spaart’ en je gespaarde centen van je oude kaart naar je ‘online portemonnee’
worden overgezet (dit gebeurt automatisch bij het gebruik van je ‘oude’ kaart bij
een Gezinsspaarkaarthandelaar)
Maar liefst 8 families hebben deelgenomen aan de wedstrijd ’10 jaar
Gezinsspaarkaart’ en kwamen tot de conclusie dat het in Mortsel ‘Goedkoop
Winkelen dankzij de Gezinsbond’ is…
Proficiat aan onderstaande winnaars!
De families Boons, Brentjens, Frans, Govaerts, Leurs-Debaere, Van Brempt, Van
den Daele en Van Hecken mogen één van de dagen een mailtje – en hun prijs –
verwachten!
Tevens wil ik ook alle Gezinsspaarkaarthandelaars uit Mortsel danken voor hun
bereidwillige samenwerking voor deze wedstrijd en de talrijke prijzen die de
Gezinsbond mocht ontvangen voor deze wedstrijd. Wens je op de hoogte te blijven
van de Gezinsspaarkaarthandelaars, kijk dan regelmatig op onze facebookpagina of
op www.gezinsbondmortsel.be
En hop, naar de volgende 10 jaar!
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in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 Mortsel

Zondag 9 maart: zomerkleding voor baby’s en kinderen & uitzet
(geen fietsen of speelgoed)

Zondag 23 maart: speelgoedbeurs & rollend materiaal.
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 1 februari vanaf 9.00u tot
14.30 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

de

17 Gezinsquiz
Zaterdag 22 februari 2014 om 20.00 u.

Onze Ticketdienst:

Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel

Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45
Voor tickets van UGC betaal je bij ons € 8,50 en je krijgt direct de korting van € 2,00 op je
gezinsspaarkaart zodat de bioscoopcheques je € 6,50 kosten. (aan de kassa reeds € 9,80)
Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je bij onze Ticketdienst kopen aan de prijs van
€ 9,60. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart zodat de Metropolis cheques
je bijgevolg effectief € 7,60 kosten.

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

(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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Opticiens Wim Vanbaeden
Floralaan 83 (marktplein) – Mortsel
 03 440 55 77
 info@vanbaeden-optiek.be
 www.vanbaeden-optiek.be

Een nieuwe Spaarkaarthandelaar in Mortsel…

Openingsuren:
dinsdag t/m vrijdag: 09u00 - 12u30 & 14u00 - 18u00
zaterdag:
09u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00

Leden van de Gezinsbond - zowel
mannen als vrouwen - kunnen al volop kleren kopen met hun Gezinsspaarkaart. Oog
voor accessoires hebben ze hier - met de Gezinsspaarkaart - in Mortsel ook….
Draag je bij elk kleedje of kostuum telkens
dezelfde bril? Al eens gedacht om wat variatie in je brillen te brengen? Voor elke outfit
vind je bij Optiek Wim Vanbaeden de ideale bril… Deze sympathieke optieker geeft u
– als lid van de Gezinsbond – 5 % korting
op het gamma.
Gezinsbond: Met een bezoekje aan de
markt, springt Optiek Wim Vanbaeden in
het oog. In tegenstelling tot wat je zou
denken, heet de sympathieke optieker niet
Wim maar Seth. Wat is de geschiedenis
van deze Optiek?
Optiek Vanbaeden: Optiek Vanbaeden bestaat ondertussen 32 jaar en werd opgericht
door Wim Vanbaeden. In 2003 ben ik zelf
aan de slag gegaan bij Wim als bediende, en
nu sinds januari 2013 heb ik de zaak overgenomen van Wim. Omdat de zaak reeds lang
gekend is in Mortsel behoud ik ook de naam.
Gezinsbond: Waarom moeten onze leden
naar jouw Optiek komen?
Optiek Vanbaeden: Als je op zoek bent naar
een bril die nét dat ietsje meer heeft of als je
eerder een neutrale, meer klassieke bril zoekt
ben je hier aan het juiste adres. Ik heb een
heel uitgebreide collectie met onder andere
het Belgische merk ‘Theo’ maar ook andere
designmerken zoals’ Anne et Valentin’,
‘Mykita’, ‘Michel Henau’ en vele andere.
Het populaire ‘Ray Ban’ is uiteraard ook
hier terug te vinden en voor de kleinsten heb
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ik ook leuke, hippe brillen! Het Nederlandse
‘Bbig’ is bijvoorbeeld een leuke kindercollectie met hippe stoere brillen.
Ook voor een goede zonnebril of sportbril
ben je hier aan het juiste adres!
Voor de glazen school ik me voortdurend bij
om de laatste nieuwe technologieën te kunnen aanbieden. Op deze manier kan ik zowel
voor enkelvoudige, multifocale als sportglazen steeds het beste aanbieden met een professionele uitleg.
Optiek Vanbaeden is ook een contactlenscenter met ervaring. Hier kan je terecht voor
alle zachte lenzen maar ook de vormvaste
lenzen en nachtlenzen worden hier aangepast.
Gezinsbond: Lang heb ik je niet moeten
overtuigen om de Gezinsbond te steunen.
Wat is de link tussen jou en de Gezinsbond?
Optiek Vanbaeden: Ik moet eerlijk toegeven
dat ik wel op de hoogte was van de Gezinsbond maar verder niet echt goed wist waar
ze allemaal voor staan. Luk heeft mij de
werking en activiteiten van de Gezinsbond
uitgelegd en dan was ik inderdaad heel snel
overtuigd dat het een sterke organisatie is
met leuke initiatieven.

BONDig nieuws

Tweedehandsbeurs:
Onze tweedehands kledingbeurs van 27 oktober kon rekenen op heel wat belangstelling. In
geen tijd waren alle beschikbare lijsten de deur uit. De dag zelf kregen we veel kijk- en
kooplustigen over de vloer. Ongeveer 180 kopers hebben er voor gezorgd dat ± 40 % van
het aanbod verkocht werd tot tevredenheid van de verkopers uiteraard. Wil je ook eens
deelnemen kijk dan elders in dit nummer voor de eerstvolgende edities.

Gezond Ontbijt:
24 november liep zaal ‘t Parkske weer goed vol voor ons “gezond ontbijt”.
We mochten weer een volle zaal ontbijters verwelkomen en bedienen met koffie, thee
enz... Ook de kindjes vonden het prettig omdat ze zich konden uitleven met tekenen, kleuren en spelletjes, maar ze waren vooral gelukkig met de vele cadeautjes die de Sint weer
meebracht. 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.)

Stookolie:
Wist je dat je als lid van Gezinsbond korting kunt genieten bij de aankoop van stookolie?
Bij bestelling van minimum 1.000 liter krijg je € 30,00 per 1.000 liter.
Vanaf 5000 liter is de korting € 35,00 per 1.000 liter.
Dus: stookolie bestellen = Vlaamse oliecentrale bellen.
Herentals: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel: tel. 014 / 21 89 27
Brugge: Oost- en West-Vlaanderen: tel. 050 / 31 50 19

Gezinsbond: Hartelijk dank voor je
vertrouwen in de Gezinsbond. Ik ben
ervan overtuigd dat vele van onze
brillende leden de weg naar je optiek
zullen vinden.
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Op 14 augustus werd ons bestuurslid Rik
Van Der Welk “90 jaar”.
Dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan. Maar aangezien dit in de
vakantie viel, werd hij uitgebreid gevierd binnen ons bestuur in september.
Nietsvermoedend werd Rik thuis opgehaald met een TukTuk, door onze
voorzitter en de ledensecretaris, richting feestzaal. Daar stond ons (bijna)
volledige bestuursteam en afgevaardigden van Antwerpen en Brussel hen
op te wachten met een lekker glaasje
bubbels.
Tijdens de receptie werd Rik geprezen voor
zijn jarenlange inzet voor de Grootouderactie
(GOSA). Van onze voorzitter ontving hij, als teken van
erkenning, een mooi uurwerk met inscriptie.
Ook Guido Voets werd in de bloemetjes gezet voor zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid in Mortsel, en ontving als leuke attentie een waardebon voor een gezellig
ontbijt met zijn echtgenote Lea.
Ondertussen hadden enkele bestuursleden/hobbykoks een heerlijke paella klaargemaakt, waarna iedereen aan tafel kon. Een aantal dessertspecialisten van ons bestuur
zorgden voor een lekker dessertenbuffet.
Het was een heel gezellige avond waar iedereen van genoten heeft.
Wij wensen Rik en Guido nog van harte proficiat.

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.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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Enkele beelden van ons ‘gezond ontbijt’

Broodjes, fruit, vlees of kaas …
gezonde keuze naar ieders wens!

Vaders, m
o
naar de tr eders met hun kle
uters
oon van d
e Sint!
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