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Shophopdag 
Zwembondjes Mortsel zoeken… 

Reductiekaarten en Passen NMBS 
Culturele uitstap 

Een nieuwe spaarkaarthandelaar 
Gezinsbond Mortsel zoekt… 

Schorremorrie 

Verschijnt drie maal in 2019 

 49ste jaargang     -     Nr. 1 

www.gezinsbondmortsel.be 

In dit nummer: 
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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 84 22 

 bert.maes@skynet.be 
 

Ticketdienst & lijnkaarten 
Ingrid van Tillo - Baekelmans 

Kaphaanlei 8 
03 / 455 53 45 

ingrid.baekelmans@live.be 
 

Spoor-, GSM- & lijnkaarten 
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:  Morris  in het gezin  De Wilde - Dumez 
             Tibo           Bouckaert - Peeters 
             Amir           Khadir 
              
 Een derde kindje:  Olaf   in het gezin  Dalemans - Struyf 
              

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  

 

8 mei  Shophopdag. Zie hieronder 

9 juni  Schorremorrie. Meer info blz. 7 

29 juni  Culturele uitstap Aken. Meer info blz. 5 

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

Shophoppen in Mortsel 
 

woensdag 8 mei van 
13u45 tot 17u00 

 
Tijdens deze namiddag kunnen kinderen mee helpen in een 
winkel in Mortsel. De kinderen worden gebracht en opge-
haald door vrijwilligers en kunnen in twee winkels meewer-
ken. 
 

Voor wie : kinderen van 8 tot 12 jaar. 
 

Plaats van samenkomst : vooraan aan de Statielei bij de doorsteek Statielei & parking Action. 
 

Je kan kiezen uit verschillende winkels en je geeft drie keuzes op bij reservatie. 
De lijst van deelnemende winkels is terug te vinden op onze website. www.gezinsbondmortsel.be 
vanaf begin april 2019. 
 

Je kan je inschrijven vanaf 15 april via onze website.  
 

Hoe inschrijven: via onze website op de aankondigingspagina van de shophopdag. Daar zal je een 
link vinden om je inschrijving door te geven. 
Indien je graag met een vriendje / vriendinnetje samen staat, vermeld dit dan zeker. 
Wees er snel bij want de plekjes zijn beperkt ! 
 

Je krijgt een bevestigingsmail als je ingeschreven hebt.              Tot op de shophopdag !!! 
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Voor onze zwemclub zijn we op zeer korte termijn op 
zoek naar: 

 

mama’s, papa’s, oma’s of opa’s van  onze zwemmertjes om als 
vrijwilliger mee te helpen tijdens de zwemlessen. 

 

Wil je helpen maar heb je geen zwemmertje?   Ook welkom natuurlijk! 
 

Voor meer info neem contact op via 
info@zwembondjesmortsel.be of spreek iemand van de verantwoordelijken aan tijdens 
de zwemlessen (zondag van 12u tot 13u30). 

Hernieuwing reductiekaarten NMBS 
Nieuwe tarieven NMBS passen 

 

Reductiekaarten kunnen hernieuwd worden na telefonische afspraak of via mail. 
Graag aanvraag met bijvoeging van een recente gezinssamenstelling en € 6,00. 
 

Nieuwe tarieven NMBS passen sinds 1 februari 2019: 
  - Go passen € 53,00 met 5 % korting op spaarkaart 
  - Keycard    € 24,00 met 5 % korting op spaarkaart 
  - Rail pas tweede klas € 83,00 met 5 % korting op spaarkaart 
  - Rail pas eerste klas  € 128,00 met 5 % korting op spaarkaart (vooraf te bestellen) 
 

Lijnkaarten: € 16,00 met 10% korting op spaarkaart 
 

Alles te bekomen alsook meer info indien nodig bij onderstaande:  
 

Liliane Laenen - De Schutter 
Maria Gorettistraat 20  Mortsel. 
Tel. 0485 / 51 51 95      Email: lilianedeschutter@hotmail.com 
Liefst vooraf verwittigen a.u.b.! 

Op onze tweedehandbeurs van zondag 17 maart wisselde weer heel wat kleding en ba-
byuitzet van eigenaar.  Een 160 tal kopers tekenden present  waardoor zo’n 47 % van 
wat aangeboden ook effectief verkocht werd.  Een mooi resultaat toch. 
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Daguitstap Gewest—Aken 
 

CULTURELE GEZINSUITSTAP op zaterdag 29 juni 
 
PROGRAMMA: 
Natuurwandeling aan de Signal de Botrange naar het kasteel. 
Bezoek aan Kamp Vogelsang aan de Urftsee. Hier voorzien we een warm middagmaal. 
Stadswandeling Aken + bezoek Dom + vrij avondmaal. 
 

Kostprijs: € 35,00 per persoon. 
Deze prijs omvat: autocarvervoer, verzekering, 3-gangenmenu met drankje en koffie of 
thee, tussendoortje, inkomgelden, syllabus, reisleiding en gidsing. 
 

Wandelschoenen en eventueel regenkledij zelf te voorzien. 
 

Vertek:  7u30  aan Dockx, Boomsesteenweg 400, Wilrijk. 
Aankomst:  we zijn terug rond 22u00. 
 

Interesse voor deze culturele daguitstap? 
Inschrijven kan via een mailtje naar info@gezinsbondmortsel.be  
 

De inschrijving is pas definitief na het betalen van  de deelnamekost op rekeningnum-
mer: BE64 9730 3474 7252 van “Gezinsbond afdeling Mortsel” 
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Een nieuwe Spaarkaarthandelaar in Mortsel... 
Wie heeft er nog niet de sympathieke fietsenwinkel “De Kopman” bezocht laat staan ge-
zien?  Het trok alleszins onze aandacht… 
Voor  advies op maat  en mét de glimlach over ‘gewone’ fietsen en ‘elektrische’ fietsen, kun 
je hier met plezier terecht!  

Gezinsbond: Terug een fietsenwinkel – en niet zomaar één – in Mortsel Dorp… 
Hoe ben je ertoe gekomen een fietsenwinkel te openen? 
Stef: Na 25 jaar meegedraaid te hebben in het “corporate” wereldje van een multinational, 
was ik er serieus op uitgekeken. Geholpen door een zoveelste ontslagronde was de beslissing 
vlug gemaakt om iets totaal anders te gaan doen. Het ontslag viel samen met het voltooien 
van een 3-jarige Syntra opleiding van fietsvakhandelaar. Enkele weken later heb ik reeds 
beslist het hoekpand aan de Sint Benedictusstraat en Molenstraat te huren. Van de ligging 
was ik onmiddellijk overtuigd. Het was wel een hele stunt om alles rond te krijgen tot de 
opening tijdens de jaarmarkt van Mortsel Dorp in September. 
Gezinsbond: Waarom moeten onze leden naar De Kopman komen? 
Stef: Fietsen is mijn grote passie in de grootste zin van het woord. Sleutelen, koers kijken 
op TV, erover lezen en uiteraard zelf veel fietsen… het hoort er allemaal bij. De inrichting 
en aanpak straalt dat ook uit. Ik hoop dat de mensen die langskomen in de winkel dat kunnen 
zien en voelen. Gewoon doen en vriendelijk zijn tegen de mensen is hoe ik zaken wil doen. De 
doelgroep is iedereen die graag fietst, jonge gezinnen, wielertoeristen, de mensen van het 
dorp. 
Gezinsbond: Waarvoor kunnen onze leden allemaal bij jou terecht? 
Stef: Het gamma is ruim en richt zich tot het ganse gezin, inclusief: stadsfietsen, vouwfiet-
sen, ebikes, nostalgische retro fietsen, etc… Sportfietsen (koers en mountainbikes) verkoop 

ik niet maar voor herstellingen 
en onderhoud kan je uiteraard 
wel bij De Kopman terecht.. 

Gezinsbond: Hartelijk dank 
voor je vertrouwen in de Ge-
zinsbond.  Ik ben ervan over-
tuigd dat veel van onze leden 
de weg naar fietsen De Kop-
man zullen vinden. 

De Kopman 
Originele Fietsenwinkel 
Sint Benedictusstraat 15 
2640   Mortsel 
  03 284 53 56 
Mail info@fietsendekopman.be 
Website: www.fietsendekopman.be 

Openingsuren: 
Maandag gesloten 
Dinsdag: 9u00-12u00 op afspraak & 13u00-18u00 
Woensdag: 9u00-12u00 & 13u00-18u00 
Donderdag: 9u00-12u00 op afspraak & 13u00-18u00 
Vrijdag: 9u00-12u00 & 13u00-18u00 
Zaterdag: 9u00-17u00 
Zondag gesloten 
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Binnenkort is het weer zo ver, hét kinderfestival van het jaar Schorremorrie. Tijdens 
Schorremorrie wordt de Deltaweide omgetoverd tot een heus speelparadijs met 
wel 30 activiteiten en verscheidene workshops voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Denk maar aan héél veel springkastelen, trampoline's, XL-games, een ritje op de zweef-
molen of geitjes aaien bij de mobiele kinderboerderij en nog zoveel meer. Het kan alle-
maal op Schorremorrie! Waarom niet je haar laten veranderen in het gekste kapsel of 
de grootste zeepbellen leren blazen! Voor de allerkleinsten is er ook voldoende anima-
tie voorzien, zoals een baby-ouderhoek, kleuterkriebeldroom en zelfs springkastelen!  

WAAR: De Deltaweide op De Schorre Boom 
VOOR WIE: Kinderen van 3 tot 12 jaar en ook de allerkleinsten. 

   (meer info op onze website: www.gezinsbondmortsel.be) 

Vrijwilligers van de Gezinsbond zetten zich met veel goesting in voor de ge-
zinnen in jouw buurt. 

Ook jouw talent komt van pas.
Laat ons weten wat jij kan en word vrijwilliger in onze afdeling.  Contacteer ons 

via onderstaande gegevens. 

gezinsbond.mortsel@skynet.be of telefonisch op het nummer 0471/88.00.50. 

Zondag 9 juni
 

 van 11u tot
 18u 
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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.         
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel 
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman 

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

UGC:      €  9,40 en € 2,00 korting op de spaarkaart = € 7,30 per ticket. 
KINEPOLIS: € 11,30 en € 2,00 korting op de spaarkaart (lidkaart) per ticket. 

Ook LIJNKAARTEN verkrijgbaar aan € 16,00 met 10% korting op de spaarkaart. 

(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 
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