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Het BESTUUR wenst al haar leden een gezellig
Kerstfeest en veel gezinsvreugde in het nieuwe jaar !
Verschijnt vier maal in 2015
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De Bond in Mortsel
Voorzitter & public relations

Ondervoorzitter

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06
denisevandenrijm@hotmail.com

Jan Veelaert
Heldenhuldenlaan 15
03 / 449 56 66
jan.veelaert@skynet.be

Algemeen Secretariaat

Ledensecretariaat
Koen Hermans
Floris de Cuijperstraat 31 bus 4
Vanaf 1 januari: Mechelsesteenweg 111 bus 4
tel. 03 / 337 92 81 GSM 0468 / 19 63 14
gezinsbond.mortsel@telenet.be

An Servaes - Sysmans
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
an.sysmans@belgacom.net

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

Spaarkaartafgevaardigde

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20
03 / 455 59 77
liliane.deschutter@hotmail.com

ACTIVITEITENKALENDER

2016
zaterdag 20 februari

20u00

Gezinsquiz - zie onderaan deze blz.

zondag 6 maart

Tweedehandsbeurs zomerkleding

zondag 12 juni

Bezoek Boedhistische tempel - meer info in volgend nummer.

zondag 16 oktober

Tweedehandsbeurs speelgoed - meer info in een later nummer.

zondag 30 oktober

Tweedehandsbeurs winterkleding - meer info volgt later.

Zondag 27 november

Gezond ontbijt - meer info in een later nummer.

Luk Servaes
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

Kinderoppasdienst
Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254 E
GSM KOD 0479 / 27 02 31
Tel. 03 / 440 55 07

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58
Tel. 03 / 455 60 36

de

19 Gezinsquiz
Zaterdag 20 februari om 20.00 u.

Wij vernamen de geboorte van:
Een eerste kindje:

Eline

in het gezin

Een tweede kindje:

Ben
in het gezin
Liam
Leonardo
Marloes

Vandebroek - Neels
Verckens - Lisens
Tijs - Wuyts
Willemsens - Van Laer

Een derde kindje:

Matti
Linus

Van Genabeek - De Feyter
Van Gaver - Coolen

in het gezin
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Aerts - Van Den Brande

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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Bioscoopcheques
met korting bij

BABY- KINDERKLEDING en GROTE STUKKEN
geen fietsen of speelgoed & enkel zomerkleding

Onze Ticketdienst:
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.
Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je bij onze Ticketdienst kopen aan de prijs van
€ 10,15. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart zodat de Metropolis cheques
je bijgevolg effectief € 8,15 kosten.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)

!!! Nieuw !!!

Sinds september kan je bij ons “lijnkaarten” voor
tram en bus (De Lijn) bekomen met 10% korting op
de spaarkaart.

Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Liliane De Schutter en bij Ingrid Baekelmans.

Hernieuwing reductiekaarten NMBS
De kortingskaart blijft bestaan.
Hierdoor kunnen de kaarten met vervaldag 12/2015 terug hernieuwd worden.
Ouders: Ouders met minstens 3 kinderen krijgen een kaart die 5 jaar geldig is. (2016-2020)
Kinderen: 1) kinderen van 6 t. e. m. 11 jaar krijgen een kaart die 5 jaar geldig is.
2) kinderen van 12 t. e. m.17 jaar krijgen een kaart die eveneens 5 jaar geldig is.
3) kinderen van 18 t. e. m. 25 jaar krijgen een kaart die 1 jaar geldig is en die kan
vernieuwd worden mits voorlegging van studiebewijs of attest gezinssamenstelling of kinderbijslag.
Kostprijs: € 6,00 per gezin / € 2,00 voor een duplicaat bij verlies.
Ook GO passen (€ 51,00), rail passen (€ 76,00) en Key kaarten (€ 20,00) zijn te bekomen met
een korting van 5% op de spaarkaart.
Op de telefoonkaarten van Mobistar , Proximus en Base met een waarde van € 15,00 wordt er
ook een korting van 4% gegeven op de spaarkaart.
Voor meer inlichtingen en aanvragen kan u terecht bij:
Liliane Laenen - De Schutter
Maria Gorettistraat 20 Mortsel.
Tel 0485 / 51 51 95 Liefst vooraf verwittigen aub?
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Zondag 6 maart 2016
in ‘t Parkske - Edegemsestraat 26 Mortsel
Verkoop: tussen 13.30 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom en kinderopvang: gratis
Afrekening: tussen 17.00 en 18.00 uur.
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% om de organisatiekosten te dekken)

Praktisch:
Om als verkoper deel te kunnen nemen aan de beurs dien je verkoopslijsten in
te dienen die te reserveren zijn vanaf zaterdag 30 januari tussen 8u30 en
14u00 bij: Fam. Laenen - De Schutter
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 aan supervoordelige
tweedehandsprijzen.
!!! Breng zeker je lidkaart van de Gezinsbond mee:
leden krijgen 5% van het aankoopbedrag bijgestort
op hun spaarsaldo !!!
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Bij deze handelaars krijgt u – al jaren – als lid van de Gezinsbond korting op uw spaarkaart:
Juwelier HUIS DREXELER
Mechelsesteenweg 26

Naaiworkshops en stoffennwinkel BOBBY SEWING
Pieter Reypenslei 24

STANDAARD BOEKHANDEL
Statielei 85

ES
Fietsen VAN PELT BIKE
Vredebaan 61 -63

Juwelier VAN ROOY
Antwerpsestraat 54

EN BEZEM
Spirituele geschenken DE
Antwerpsestraat 124

Optiek VERHELST
Antwerpsestraat 3

VE LIEKENS
Klasse ClubSlager HOEV
St. Benedicutsstraat 2

Ijzerwaren IN DE PIK
Statielei 74

AN GOETHEM
Drukkerij-Kopiecenter VA
Mechelsesteenweg 145

Juwelier DE CUYPER
Antwerpsestraat 4

ANCE
Schoonheidsinstituut NUA
Edegemsestraat 55

Lederwaren JAMA
Statielei 42-44

OYS4KIDS.be
Buitenspeelgoed www.TO
Blauwesteenstraat 110 J tte Kontich

Bloemen MADILUX
St. Benedictusstraat 16

Bakkerij BONITAS
Edegemsestraat 6

Optiek BELLENS
Lange Kroonstraat 10 te Boechout

Boekhandel DE BOEKUIL
Antwerpsestraat 32

Schoenen SCHOENENLOFT IN DE POORT
Antwerpsestraat 83

Alles voor jonge gezinnenn MAMMIES & PAPPIES
Liersesteenweg 203 A

Herenmode DUDEN
Pieter Reypenslei 6

Damesmode ALIAS
Pieter Reypenslei 3

Optiek WIM VANBAEDEN
Floralaan 83

Verfwinkel COLORA
Koningin Astridlaan 33 tee Kontich

Wil je sneller op de hoogte gesteld worden van onze
activiteiten of nieuwe Spaarkaarthandelaars?
Ga kijken op onze website

www.gezinsbondmortsel.be
of

Textiel GOED
Statielei 56
Gezinsbond Mortsel

-6-

-7-

Uitslag ballonwedstrijd
De wind waaide weer fel op de afgelopen editie van de jaarmarkt. Vele ballonnen van kinderen
vlogen dan ook meteen de hoogte in. Vol nieuwsgierigheid gokten de kindjes waarheen hun
ballon dit jaar zou vliegen…Nederland, Engeland, Duitsland, of naar het zuiden?
Enkele dagen later vonden we in de brievenbus van het secretariaat het antwoord: de kaartjes
waren vooral in het frans dit jaar, de wind had de ballonnetjes naar Wallonië en enkelen naar
Frankrijk gedreven. De volgende 10 personen zijn de winnaars en kregen een boekenbon toegestuurd:
Lucas Wattiez
Lode Somers
Jill Van Looy
Arne Hertoghs
Safi Rayan
Anne De Vre
Lotje Romelart
Rania
Amal
Ghina

Montigny sur Aube
Secheval
Givet
Gembloux
Mornimont
Spy
Mont-st-Guibert
Chaumout Gistoux
Chaumout Gistoux
Bertem

358 km!!!
146 km
116 km
88 km
81 km
78 km
60 km
57 km
57 km
35 km

En dan kwamen er nog ballon briefjes terug uit Perk (Raphaël D’Hondt), Muizen (Pjotr De
Cleire) en Erps Kwerps (Michelle Verreyde).
Zie je je naam niet tussen de winnaars staan, of vloog je ballonetje niet ver genoeg: kom dan
volgend jaar terug naar het kraampje van de gezinsbond op de jaarmarkt en waag je kans opnieuw!

Activiteiten van de ouderenadviesraad.

Shophopdag 2016!
Op woensdag 6 april, is het weer zover! Dan mogen
onze kinderen weer helpen in een winkel in Mortsel.
Zij die er vorige keer bij waren, weten dat ze dan kunnen helpen in een baby- ,schoenen-, cadeautjes-, doe
het zelf-, of bloemenwinkel. Welke winkels er dit jaar
meedoen, kunnen we bij het ter perse gaan nog niet
meedelen.
Hou zeker onze website in het oog. Vanaf 1 maart 2016 vind je daar al de nodige
info en de lijst met winkels waar je uit kan kiezen. Vanaf 15 maart 2016 kan je je dan
inschrijven. Hoe je dit moet doen, vind je dan ook op de website
www.gezinsbondmortsel.be
Maar noteer alvast 6 april 2016, in je agenda!!!
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Omdat dementie te belangrijk is om zomaar te vergeten.
Mortsel zet in op dementie: Info en inschrijven: 03 / 444 17 76
Voor ik vergeet – literaire avond
27 januari om 19.00 uur in de Academie voor Woord, Dans en Muziek, Eggestraat 13
Brood en bomen: dementie uitgelicht – boekvoorstelling
16 februari om 19.30 uur in Dienstencentrum De Populier, Guido Gezellelaan 31
De stem van ons geheugen – muziek
maart, om 14.00 uur in WZC Meerminnehof - Hollandse Tuin 2
Martha’s praatcafé.
Na het grote succes van Martha’s koffie is er nu de opvolger: Martha’s praatcafé.
Elke eerste donderdag van de maand kan je in dienstencentrum Meerminne of dienstencentrum
De Populier terecht voor een kop koffie en een namiddag vol ontmoeting.
Praktisch:
Van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom op Martha’s praatcafé.
Voor één euro krijg je koffie met bijhorend gebak en ontmoet je mensen uit je buurt.
DC Meerminne: Meerminne 6, Mortsel
DC De Populier: Guido Gezellelaan 31, Mortsel
Meer info? 03 / 444 17 76
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RESERVEER TIJDIG JE BABYSIT VOOR
DE FEESTDAGEN BIJ DE
KINDEROPPASDIENST
Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58 - 03 / 455 60 36
Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31 - 03 / 440 55 07
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.

29 november 2015 GEZOND ONTBIJT
Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar een gezond ontbijt georganiseerd op de laatste zondag van
november.
Voor dag en dauw staan we met voldoende medewerkers klaar om de grote zaal van ’t Parkske in te richten voor de opvang van meer dan 200 ontbijters. Door de jarenlange ervaring weet iedereen perfect wat
te doen, staan de tafels ruim op tijd gedekt en is het ontbijtbuffet klaar om verorberd te worden.
Groen van de honger staan de eersten al voor 9 uur aan de deur te kloppen om binnen gelaten te worden
en het duurt niet lang of er vormt zich een wachtrij aan het buffet. Rozijnenbrood, suikerbrood, broodjes
in alle soorten, kaas, hesp, zoet, peperkoek, platte kaas, roerei, … keuze genoeg voor groot en klein en
nog gezond ook.
Ook dit jaar weer veel nieuwe gezinnen die voor de eerste keer mogen genieten van de familiale en gemoedelijke sfeer die zo typisch is voor dit evenement.
Nadat enkele zwarte pieten op het toneel verschijnen om met de kinderen zijn komst voor te bereiden
doet de Sint zijn intrede en hij heeft zoals elk jaar een attentie bij voor elk kind.
Hopelijk met het buikje vol en tevreden vertrekken de meesten huiswaarts.
Een bijzonder woord van dank aan allen die er toe bijgedragen hebben om van het gezond ontbijt weer
een succes-activiteit te maken: de handelaars van Mortsel voor hun steun, de diëtistes en, niet te vergeten, alle medewerkers van onze afdeling voor hun inzet.
Enkele foto’s op de achterpagina.

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers, Guido Voets, Lieve van den DaeleDrossaert, Jan Veelaert.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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