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Verschijnt drie maal in 2018 

 48ste jaargang     -     Nr. 1 

www.gezinsbondmortsel.be 

In dit nummer: 

In september starten we met: 

Zwembondjes Mortsel blz. 3 & 4 
Ouderenadviesraad: blz. 5 
Oud-bestuursleden: blz. 5 

Spaarkaarthandelaars: blz. 6 & 7 
De twee nieuwste spaarkaarthandelaars: blz. 8 & 9 

In memoriam: blz. 10  
Een babysit: blz. 11 

Nieuwe yoga sessie: blz. 11 
Zo was Shophoppen: blz. 12 

in samenwerking met: 
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Voorzitter  
Jan Veelaert 

Heldenhuldelaan 15 
03 / 449 56 66 

jan.veelaert@skynet.be 
 

Algemeen Secretariaat 
Bert Maes 

Van Dijckstraat 73 
0478 / 25 82 24 

 bert.maes@skynet.be 
 

Ticketdienst 
Ingrid van Tillo - Baekelmans 

Kaphaanlei 8 
03 / 455 53 45 

ingrid.baekelmans@live.be 
 

Spoor- & GSMkaarten 
Liliane Laenen - De Schutter 

M. Gorettistraat 20 
03 / 455 59 77 

lilianedeschutter@hotmail.com 

Ondervoorzitter & ledensecretariaat 
Koen Hermans 

Mechelsesteenweg 111 bus 4 
tel. 03 / 337 92 81 - GSM 0475 / 29 15 06 

gezinsbond.mortsel@telenet.be 
 

Penningmeester 
Paul Switsers 

C. De Herdtstraat 61 
03 / 440 78 11 

paul.switsers@scarlet.be 
 

Spaarkaartafgevaardigden 
Luk Servaes & An Sysmans 

Steenovenbos 5 
03 / 454 43 86 

gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be 
 

Public relations  
Viviane Baekelmans - Handig 

Oudebaan 105 
0473 / 56 20 05 

gezinsbond.mortsel@skynet.be 

De Bond in Mortsel 

Magda Jaeken - Claessen 
Boechoutselei 65 

 GSM KOD  0479 / 27 03 58 
   Tel.  03 / 455 60 36 

 Een tweede kindje:  Julien  in het gezin  De Naegel - Le Bruyn 
             Helena          Van Den Bogert - Loos 
 
 Een derde kindje:   Luz     in het gezin  Jorissen - Boeykens 

Fien Nutsugah 
Wolschaerdenveldenstraat 18  
GSM KOD  0479 / 27 02 31 

Kinderoppasdienst  

Wij vernamen de geboorte van: 

Bankrekening nr.:  BE64 9730 3474 7252 op naam van “Gezinsbond afdeling Mortsel” 
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A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R  

 

13 mei  Bezoek aan het Havenhuis: zie website 

19 mei  Start 3de Yoga sessie voor kinderen: zie blz. 10 & website. 

23 september  Bezoek aan het Havenhuis - 2de moment: zie website. 

14 oktober  Tweedehandsbeurs speelgoed: meer info in volgend nummer. 

Voor de recentste informatie kan je steeds onze website www.gezinsbondmortsel.be raadplegen. 
We trachten deze steeds zo up-to-date mogelijk te houden. 

28 oktober  Tweedehandsbeurs kleding: meer info in volgend nummer. 

Zweminstructeurs en redders 
 

Met de opening van het nieuwe zwembad in Mortsel, begin september 2018, start de Gezins-
bond Mortsel met een zwemclub “Zwembondjes Mortsel”. 
Met ondersteuning van Gezinssport Vlaanderen is het de bedoeling om groepslessen aan te 
bieden van watergewenning voor de allerkleinsten tot peuter- , kleuter- en kinderzwemmen. 
Jaarlijks 3 lessenreeksen van 10 weken, telkens op zondag van 12u00 tot 13u30 (2 lessen van 
40 minuten). 
 

We zijn dan ook op zoek naar gebrevetteerde redders en zweminstructeurs die hun medewer-
king willen verlenen. 
 

Wat kunnen wij bieden :  
 een vergoeding als vrijwilliger 
 een tof, jong en dynamisch team 
 verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en verzekering voor ongevallen tijdens de 

activiteit en op weg van en naar huis. 
 

Wil jij meewerken aan het succes van onze zwemclub, neem dan contact op met de verant-
woordelijke via mail info@zwembondjesmortsel.be om verdere concrete voorwaarden af te 
spreken.  
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Zwemlessen 
Wanneer? 

Vanaf september op zondag in het nieuwe zwembad den Bessem in Mortsel tussen 12u00 en 
13u30.  De lessenreeksen van 40 minuten starten respectievelijk om 12u00 en 12u45. 

Voor wie? 
Voor iedereen, maar als lid van de Gezinsbond geniet u een aanzienlijke korting. 

Hoeveel kost het en hoe werkt het? 
 Jaarlijks lidmaatschap "Zwembondjes Mortsel" inclusief verzekering Gezinssport Vlaan-
deren aan € 10 per zwemmer.  De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens het zwemmen 
en op weg van en naar het zwembad. 
 Per lessenreeks van 10 lessen:
 Leden van de Gezinsbond: € 55,00 per zwemmer. Vanaf 3 zwemmers per gezin betaalt u € 

50,00 per zwemmer 
 Niet-leden van de Gezinsbond: € 75,00 per zwemmer. 
Per seizoen (september t/m juni) worden 3 lessenreeksen georganiseerd. Voor de juiste data 
van  de  lesweken  verwijzen we naar de kalender welke gepubliceerd zal worden op onze 
website www.zwembondjesmortsel.be.  Inkom van  het  zwembad  is  inbegrepen  in  het 
lesgeld alsook de vrije toegang tot het zwembad op zondag tussen 12u00 en 13u30 tijdens de 
lesvrije weken (±20 weken/jaar)! 
Voor zij die geen lessen volgen is er tijdens de lesvrije weken (voor data  zie 
www.zwembondjesmortsel.be) de mogelijkheid om vrij te zwemmen mits betaling van het 
jaarlijks lidmaatschap "Zwembondjes Mortsel" aan € 10,00 per zwemmer en de aanschaf van 
een 10-beurten kaart: 
 Leden van de Gezinsbond: € 10,00 per persoon voor 10 beurten. 

   Niet-leden van de Gezinsbond: € 20,00 per persoon voor 10 beurten. 

Welke niveaus? 
 Babyzwemmen vanaf 1 jaar, samen met mama of papa in groepjes van max. 8
 Kleuterzwemmen vanaf 2,5 jaar in groepjes van max. 8 kindjes. Verschillende diploma’s

(4) kunnen gehaald worden. 
 Zwemtechnieken vanaf 4 j. in groepjes van max. 5 kindjes. Schoolslag wordt aangeleerd.
 Voorbereiding zwemdiploma’s 25 en 50 meter in groepjes van max. 8 kindjes.
 Voorbereiding zwemdiploma’s van 100 tot 800 meter in groepjes van max. 8 kindjes.
 Volwassenzwemmen vanaf 800 m om je techniek bij te schaven.
De zweminstructeurs bepalen of een kind kan overgaan naar de volgende groep. 
Bij de indeling in de verschillende lesgroepen wordt er in de mate van het mogelijke rekening 
gehouden dat leden van eenzelfde gezin op hetzelfde tijdstip les kunnen volgen. 

Inschrijven kan vanaf  13 mei 2018 via onze website.
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Verantwoordelijke uitgever:     Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel 
Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers,  Koen Hermans,  Lieve van den 
Daele-Drossaert, Jan Veelaert, Luk Servaes.        
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel 
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman 

Verschijningsdata van “Ons Krantje” in 2018: ± 15 april, ± 15 augustus en ±  15 december. 

De ouderenadviesraad organiseert: 
15 mei: Omgaan met verlies als iemand dementie heeft. 
Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt begint ongewild het afscheid nemen al. Je part-
ner, vriend, ouder,… is niet meer wie hij of zij vroeger was, de band die jullie hebben opge-
bouwd brokkelt langzaam af. Hoe ga je om met dit afscheid nemen terwijl de persoon met de-
mentie er wel nog is? Wat betekent dit voor de persoon met dementie? 

Aanvang:  14.00 uur     Inkom: gratis 
Locatie:  WZC Meerminnehof, Hollandse Tuin3 
Inschrijven: verplicht via onthaal@mortsel.be of  03 444 17 17 

14 juni: Het grootste geheugen van Mortsel. 
Ken jij de geschiedenis van ‘Oude God’? Weet jij waar de namen van de wijken van Mortsel 
van komen? Maar ook je kennis rond algemene kennis en dementie worden op de proef ge-
steld! Misschien is jullie team ‘Het grootste geheugen van Mortsel’. Inschrijven kan met een 
team van maximaal 6 personen. 

Aanvang:  20.00 uur     Inkom: gratis 
Locatie:  zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 
Inschrijven: verplicht via onthaal@mortsel.be of  03 444 17 17 

Liesbeth Luts 
Lokaal bestuur Mortsel 
Meerminne 6 
2640 Mortsel 
03 444 17 76 

Oproep aan ex-bestuursleden. 
Elders in “ ons krantje” melden wij u het overlijden van Rik Van der Welk en Leo Ryssaert, 
beiden oud-bestuursleden van de Gezinsbond Mortsel. 
Omdat we niet over de contactgegevens van ex-bestuursleden beschikken hebben we hen niet 
allemaal een bericht kunnen sturen, waarvoor onze oprechte verontschuldigingen. 
Bij deze willen we dan ook vragen om een e-mailadres door te geven waarop we u kunnen 
bereiken. Te sturen naar gezinsbond.mortsel@telenet.be met vermelding van “ ex-bestuurslid 
+ familienaam”. 

Postadres:  
Stadsplein 1 
2640 Mortsel 
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SPAARKAARTHANDELAARS GEZINSBOND MORTSEL  maart 2018 

Drukkerij – kopiecenter 

Polex Copy 
Statielei 26 (Gaanderij Vapole) 
2640 Mortsel  
03 230 81 22 

Teken- en schildermateriaal   

ZWART 
Statielei 64 
2640   Mortsel 
03 344 50 90 

Kinder/tienerschoenen     

Benjamine by Lore 
P.Reypenslei 30 
2640   Mortsel 
03 440 35 85 

ALIAS 
P. Reypenslei 3 
2640   Mortsel 
03 440 11 34 Damesmode           

Naaiworkshops en stoffen    

Bobby Sewing 
P.Reypenslei 24 
2640   Mortsel 
0479 887 542 

Bakkerij – Patisserie        

Bonitas 
Edegemsestraat 6 
2640 Mortsel 
03 449 27 15 

Jama 
Statielei 42 
2640   Mortsel 

      Lederwaren         03 449 87 41 
 

César Menswear 
Statielei 131 
2640  Mortsel 

  03 336 26 86 Herenmode  

De Boekuil 
Antwerpsestraat 32  
2640   Mortsel 

    03 449 13 65 
 Boekhandel 

Den Bezem 
Antwerpsestraat 124 
2640   Mortsel 
03 293 82 56 Spirituele geschenken     

In De Pik 
Statielei 74 
2640 Mortsel 
03 449 97 52 

 
Ijzerwaren 

Hoeve Liekens 
St. Benedictusstraat 2 
2640 Mortsel 

Klasse Clubslager       03 449 55 45      

- 7 - 

Colora Kontich 
Koningin Astridlaan 33 
2550   Kontich 

Verf en toebehoren      03 459 85 34 

Toys 4 Kids 
Blauwesteenstraat 110J 
2550   Kontich 

Buitenspeelgoed         0492 468 468 

Huis Drexeler 
Mechelsesteenweg 26  
2640   Mortsel 

  Juwelier   03 449 99 24  

Juweliers De Cuyper 
Antwerpsestraat 4 
2640  Mortsel 

Juwelier      03 449 91 61 

Standaard Boekhandel 
Statielei 59 
2640   Mortsel 
03 449 46 88 

Boekhandel 

 
Optiek Vanbaeden 
Floralaan 83 (marktplein) 
2640   Mortsel 

            Optiek              03 440 55 77 

Goed 
Statielei 56 
2640 Mortsel 

    Textiel          03 440 61 38 
 

Mammies & Pappies 
Liersesteenweg 203 A 
2640   Mortsel 

Geboortewinkel              03 345 42 19 

Juwelier Van Rooy 
Antwerpsestraat 54 
2640 Mortsel 

Juwelen               03 449 86 51 

Bloemen Madilux 
St. Benedicusstraat 16 
2640   Mortsel 

Bloemen                 03 449 69 69 

 
’t Bazarke 
Statielei 113 
2640   Mortsel 

Speelgoed           03 449 81 51 

  Springkasteel Antwerpen 
  Enkel telefonisch 
  0483 20 09 30 

Springkastelen 

 
Optiek Verhelst 
Antwerpsestraat 3 
2640  Mortsel 

       Optiek          03 449 94 34 

Van Pelt Bikes 
Vredebaan 61-63 
2640 Mortsel 

Fietsen    03 457 75 28 
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Twee nieuwe Spaarkaarthandelaars in Mortsel... 
 

Snel een kopietje, mooie gepersonaliseerde uitnodigingen of het drukken van flyers…  Voor al 
je drukwerken kan je vanaf nu ook terecht voor korting op de Gezinsspaarkaart bij de immer 
sympathieke Bernard Vanden Broecke van POLEX-COPY…   Scherpe prijzen, snelle levering 
en een glimlach krijg je er bovenop! 
 

Gezinsbond: Hoe ben je bij de Gezinsbond terechtgekomen?  
Bernard: Eigenlijk is het andersom, de Gezinsbond is bij mij terechtgekomen met een prijs-
aanvraag voor 't Krantje, en het resultaat krijgt u drie maal per jaar in de brievenbus en....in 
kleur. 
 

Gezinsbond: Waarom moeten onze leden naar jouw zaak komen? 
Bernard: De leden moeten niet, maar kunnen bij Polex-Copy terecht voor alles wat met druk-
werken te maken heeft. Steeds drukwerkbegeleiding, samen werken wij uw ideeën uit. Al 70 
jaar leveren wij drukwerk. Opgestart in 1948, in Berchem. Voor een stukje geschiedenis kan je 
terecht op onze website. 
 

Gezinsbond: Waarvoor kunnen onze leden allemaal bij jou terecht? 
Bernard: Wij hebben een ruim aanbod: gelegenheidsdrukwerken (huwelijkskaarten, geboorte-
kaarten, uitnodigingen voor diverse gelegenheden). Er is een zeer ruime keuze uit onze catalo-
gi. Ook een eigen ontwerp is mogelijk. Reclamedrukwerk, handelsdrukwerk, digitaal drukwerk 
(voor kleinere aantallen). Belettering op uw raam of etalage. Lay-out advertenties. 
U kan bij Polex-Copy ook terecht voor stempels, textielbedrukking (een origineel geschenk: 
een t-shirt, das, hemd met logo, naam of een leuke spreuk), een fax versturen, fotokopieën in 
zwart-wit of kleur. 
Zeer scherpe prijzen voor Full Color drukwerk en dat heeft de Gezinsbond van Mortsel kunnen 
ervaren. 
Gezinsbond: Hartelijk dank voor je vertrouwen in de Gezinsbond.  Ik ben ervan overtuigd dat 
veel van onze leden de weg naar POLEX-COPY zullen vinden. 
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Wat een origineel idee voor in Mortsel: een 
speciaalzaak voor…? 
 

Zowel de amateur als professionele tekenaar/
schilder vindt hier zijn materiaal.  Ouders met 

kinderen op zoek naar goede potloden, waskrijtjes uit bijenwas of een koffer met knutselpa-
pier. Maar evengoed studenten die hier passeren voor een gouden bic of pastel markeerstift. 
Ook liefhebbers van mooie (kunst)boeken kunnen hier terecht. 
 

Waarom moeten onze leden naar jullie zaak komen? 
 

Beiden volgden we een creatieve opleiding en hebben dus altijd getekend en geschilderd. Deze 
passie delen we graag met anderen. Naast onze persoonlijke service staat ZwArt voor kwali-
teitsvol teken- en schildermateriaal! Al onze leveranciers zijn met de grootste zorg uitgekozen 
met aandacht voor duurzaamheid, milieu en kwaliteit. We kunnen onszelf wel ervaringsdes-
kundigen noemen. 
 

Waarvoor kunnen onze leden allemaal bij jou terecht? 
 

Alle soorten potloden en stiften van Caran d’Ache.  Verf en schildermateriaal van Talens, 
waaronder olieverf, acrylverf, plakkaatverf, ecoline, schildersdoeken,... Kwaliteitsvol tekenpa-
pier in verschillende formaten. Een mooi aanbod van boeken voor jong en oud! Verder vullen 
we ons assortiment nog aan met mooie lederen pennenetuis, vulpennen, stationary, basic kan-
toormateriaal,...teveel om op te noemen eigenlijk. Op onze webshop kan je altijd op ontdek-
king. Het grootste deel van ons assortiment vind je daarop terug. 
 

Doen jullie – buiten de shophopdag – ook iets speciaals naar kinderen toe? 
 

Bij ons kunnen kinderen terecht voor ‘een creatief verjaardagsfeestje’. Regelmatig organiseren 
wij ook workshops, van stempeltechnieken tot linodruk en kalligrafie. Eind augustus organise-
ren we zelfs een vijfdaags ‘kunstatelier’ met op het einde van de week een echte vernissage.    

Bondig nieuws:  
Onze tweedehandsbeurs voor baby-, kinderkleding en grote stukken van zondag 18 maart was 
een groot succes. 
In totaal hebben meer dan 80 verkopers hun waren aangeboden en mochten we rekenen op een 
200-tal kopers. 
Bijna de helft van de kledingstukken werd verkocht en 1 op 3 van de grote stukken veranderde 
van eigenaar. Iedereen tevreden dus. 
 

Noteer alvast de volgende tweedehandsbeurzen : 
Speelgoed op zondag 14 oktober 2018 en winterkleding op zondag 28 oktober 2018. 
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In memoriam Van der Welk Rik. 

Op 31 december 2017 is Rik Van der Welk overleden, hij is 94 jaar geworden. 
Het leek ons pas gisteren dat we zijn negentigste verjaardag, en nog steeds bestuurslid, 
gevierd hebben. 
Hij heeft nooit leren fietsen maar deed alles al lopende, en 
als het te ver was was er altijd wel iemand die hem kon 
brengen naar Antwerpen of Brussel. 
Jarenlang is hij medewerker en voortrekker geweest van 
GOSA, de Grootoudersactie van de Gezinsbond. 
Sinds mensenheugenis was hij actief bestuurslid van onze 
afdeling in Mortsel en ook Gewestelijk en Nationaal mocht 
de Gezinsbond op hem rekenen. 
De tekst op zijn bidprentje was zeer toepasselijk : 
  Met u sterft een generatie;  

met u verdwijnt de goede oude tijd. 
Maar je blijft in ons hart, 

  in onze herinnering. 
Rik, je bent een stukje van  

  onze geschiedenis … 

Uit naam van de Gezinsbond wensen wij de familie van Rik heel veel sterkte. 

In memoriam Ryssaert Leo. 
Op 22 januari 2018 is Leo Ryssaert overleden op de leeftijd van 71 jaar. 
Sinds begin van de jaren 80 is Leo lid van het bestuur van de 
Gezinsbond geweest. 
Samen met Rik Verhasselt was hij in 1982 de grondlegger van 
het bonnenboekje. 
Iedereen kende hem als een heel sociaal geëngageerd en sympa-
thiek bestuurslid, als wijkverantwoordelijke heel nauwgezet en 
betrokken. 
Leo was de man waar men kon op rekenen als er foto’s moesten 
genomen worden van de activiteiten ter illustratie in het Krantje. 
Jarenlang heeft Leo de Gezinsbond Mortsel vertegenwoordigd in 
de Gezinsraad van Stad Mortsel. 
Wij wensen de familie van Leo veel sterkte bij het verwerken 
van dit verdriet. 
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UGC:    € 9,30 en € 2,00 korting op de spaarkaart = € 7,30 per ticket. 
KINEPOLIS:  € 11,05 en € 2,00 korting op de spaarkaart (lidkaart) per ticket. 

(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen) 

Voor voordelige bioscooptickets kun je  
terecht bij onze ticketdienst: 

Ingrid van Tillo-Baekelmans, Kaphaanlei 8 te 2640 Mortsel 
Tel.: 03/455.53.45  Mail: ingrid.baekelmans@live.be 

Na jarenlang zelf voor de Gezinsbond te hebben opgepast, doe ik nu zelf ruim 3 jaar regelma-
tig beroep op babysitters van de Gezinsbond. Het is een prima systeem: je hoeft zelf niet rond 
te bellen en kunt gerust zijn dat de kinderen in goede handen zijn. 
Catherine 

Het was met een klein hartje, die eerste keer dat we belden voor een babysit van ‘den bond’ 
voor onze kleutertjes. 
Als kind had ik daar zelf eerder een negatief gevoel aan overgehouden, o.a. na die keer dat 
onze babysit de film ‘De Lift’ had opgezet, en ik de dag nadien naar een verjaardagsfeestje 
mocht bij een vriendinnetje, op de 10de verdieping in een appartementsgebouw…. Wij waren 
toen meer fan van de Marokkaanse meisjes die mijn tante leerde kennen in het jeugdhuis. 
Op aanraden van mijn vriendinnen hebben we de stap toch gezet, en nog nooit (of zelden) spijt 
gehad. We merken dat de babysits goed geselecteerd en begeleid worden en vaak heel snel met 
onze kinderen overweg kunnen, zeker nu ze al even uit de pampers zijn. 
En ook de service is super! Zeker voor een last-minute planner zoals mezelf… 

An en Peter 

Meer informatie over de kinderoppasdienst op onze website: www.gezinsbondmortsel.be 

Een babysit via Gezinsbond een goede keuze:

We starten een nieuwe Yoga sessie voor kinderen. 
 Een reeks van 5 zaterdagen van 10u tot 11u30 (1 groep, Max 8 deelnemers) 

 op zaterdagen: 19/5 - 26/5 - 2/6 - 9/6 en 16/6. 

Meer informatie betreffende deze sessie op onze website: www.gezinsbondmortsel.be 
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Enkele
shophoppers
in actie.

Selasi 
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