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Verschijnt drie maal in 2018 

 48ste jaargang     -     Nr. 2 

www.gezinsbondmortsel.be 

In dit nummer: 
Woordje van de voorzitter: blz. 3 

Tweedehandsbeurzen: blz. 4 
Vormingsavond cyberpesten: blz. 5 

In memoriam blz. 5 
Wij zoeken & ontbijt: blz. 6 

Samen partner & to pee or not to pee: blz. 7 
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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 
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:  Toots  in het gezin  De Wulf 
             Jack           Van Den Bogert - Loos 
             Sophie          Hendrickx 
             Verne          Huygelen - Peeters 
             Axl            Brantegem - Sestig 
 Een derde kindje:   Olivia   in het gezin  Brantegem - Sestig 
             Ada           De Mey - Bijttebier 
             Rosalie          Immers - Blokland 
             Kasper          Willemsens - Van Laer 
 Een vierde kindje:  Karsten  in het gezin  Soels - Pieper 

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  

 

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

14 oktober  Tweedehandsbeurs speelgoed: meer info blz. 4. 

28 oktober  Tweedehandsbeurs kleding: meer info blz. 4. 

15 november  Cyberpesten: 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. 

2 december  Gezond ontbijt: meer info blz. 4. 

16 februari 2019  Gezinsquiz: meer info in volgend nr. en op de website 

In september starten we met onze zwemclub “Zwembondjes Mortsel” in het nieuwe 
zwembad te Mortsel. De inschrijvingen voor de eerste lessenreeks liepen als een trein en 
de eerste dag waren alle reeksen al zo goed als volzet. In totaal werden er ongeveer 110 
kinderen ingeschreven, van een succes gesproken. 
Een bijzonder woord van dank aan diegenen die dat mogelijk gemaakt hebben is hier dan 
ook op zijn plaats. 
In de eerste plaats onze eigen bestuursleden Jeroen, Bert, Koen en Luk. Alsook An Jes-
pers, sportfunctionaris - lokaal bestuur Mortsel en An De Ceuster, afgevaardigde voor 
Antwerpen van Gezinssport Vlaanderen. 
We zetten onze afdeling in beweging en we zijn ervan overtuigd dat onze “Zwembondjes 
Mortsel” voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen. 
 

J.V. 
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Speelgoed en rollend materiaal 
Zondag 14 oktober 

Kom ook eens kijken en koop baby- en kinderkleding, alsook uit-
zet of speelgoed aan supervoordelige tweedehandsprijzen. 

 

!!! Breng zeker je lidkaart van de Gezinsbond mee: leden krijgen 
5% van het aankoopbedrag bijgestort op hun spaarsaldo !!! 

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 (we 
werken met digitale lijsten) in te dienen die te reserveren zijn vanaf (check voor 
de zekerheid op de website of  bel) zaterdag 22 september 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 

Verkoop: tussen 13.30 en 15.30 u (de verkopers verkopen niet zelf) 
Inkom: gratis 
Afrekening: tussen 16.30 en 17.30 uur.  
(Op de verkochte stukken vragen wij 15% om de organisatiekosten te dekken) 

in ‘t Parkske - Edegemsestraat 26 Mortsel 

Baby-  kinderkleding en grote stukken 
Zondag 28 oktober 

TWEEDEHANDSBEURZEN 
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Cyberpesten 
 

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel.  
Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wan-
neer je thuis in je zetel zit. 
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en 
wie kijkt toe? 
Bestaat er een perfecte aanpak? 
In samenwerking met De Gezinsbond 
 

Datum: donderdag 15 november 2018 van 20u00 tot 22u00. 
Prijs: gratis, inschrijven is nodig 
Inschrijven: mortsel@opvoedingswinkel.org 
Locatie: vrije tijd, Heilig- kruisstraat 16, 2640 Mortsel (blauwe zaal) 

Fair trade en bio ontbijt op zondag 1 oktober 
 
In samenwerking met de lokale Trekkersgroep FairTradeGemeente en de Ge-
meentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert de stad op 
zondag 1 oktober opnieuw een fair trade en bio ontbijt. 
In zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, kan iedereen tussen 9.00 en 12.30 uur ge-
nieten van een (h)eerlijk ontbijt met fair trade en biologische producten.  
 

Inschrijven kan tot vrijdag 22 september via e-mail fairtrade@mortsel.be of 
via tel. 03 444 17 75 of 03 444 18 41. 
Prijs (ter plaatse te betalen): € 10,00. 
Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 4,00 en jonger dan 3 jaar: gratis. 

In memoriam Marc E. Van de Velde. 
 

Op zaterdag 11 augustus is Marc E. Van de Velde overleden op 82 jarige leeftijd. 
 

Marc heeft jarenlang zijn steentje bijgedragen in het bestuur van onze afdeling.  
Zijn laatste verwezenlijking was de computercursussen voor volwassenen in samen-
werking met LBC.   
 

Uit naam van de Gezinsbond wensen wij de familie van Marc veel sterkte in de-
ze moeilijke periode. 
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Werving vrijwilligers. 
 

Ben je een echte organisator, leg je graag nieuwe contacten, hou je de sfeer erin 
of heb je een zesde zintuig voor promotie ? 
Weet je veel van internet en computers, ben je een administratief wonder of wil 
je activiteiten voor gezinnen en kinderen op touw zetten ? 
 

Dan ben jij de vrijwilliger waar we naar op zoek zijn om onze ploeg in Mortsel te 
versterken. 
 

Neem contact op met één van onze bestuursleden voor een vrijblijvend gesprek. 

We organiseren dit jaar weer een “gezond ontbijt”. 
 

Wilt u samen met uw gezin, familie of vrienden eens 
gezellig en gezond ontbijten dan bent u van harte 
welkom in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te 
Mortsel. 

 

Vanaf 9u00 kan u aanschuiven aan het ontbijtbuffet en rond 11u00 verwachten 
wij Sinterklaas en zijn Pieten met een leuke verrassing voor alle kinderen tot 12 
jaar. 
 

Voor de prijs moet u het zeker niet laten ! 
  Leden van de Gezinsbond betalen € 7,00 per persoon. 
  Niet-leden betalen € 10,00 per persoon. 
  ( Kinderen tot 3 jaar gratis ) 

 

Vooraf inschrijven is verplicht en wacht best niet te lang want het aantal plaat-
sen is beperkt. 
 

Inschrijven bij :   Familie Van Tillo – Baekelmans 
             Kaphaanlei 8 , 2640 Mortsel 
             Tel.: 03 / 455.53.45 
               e-mail: ingrid.baekelmans@live.be 
 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekening nr. BE64 9730 3474 7252 van Ge-
zinsbond Mortsel, met vermelding van : naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 
jaar. 
 

U kan inschrijven tot 18 november 2018. 

Zondag 2 december 
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Samen partner, niet samen ouder 
 

Deze vormingsreeks richt zich tot partners waarvan één of beiden kinderen 
heeft uit een vorige relatie. 
We bekijken hoe ouderschap en partnerschap op elkaar afgestemd kunnen wor-
den in een nieuwe relatie. 
Er is aandacht voor de maatschappelijke kijk op nieuwsamengestelde gezinnen, op 
stiefouderschap, de beleving van de kinderen, etc. 
 
Begeleiding: Jo Knockaert. 
Datum: donderdagen 20 en 27 september 4, 18 en 25 oktober van 20u tot 22.30u 
Prijs: € 30,00 voor de 5 avonden. 
Breng je je partner mee dan betaal je slechts € 50,00 voor 5 avonden 
Inschrijven: mortsel@opvoedingswinkel.org of gsm 0473 47 37 37 
Locatie: Meerminne 2, 2640 Mortsel 
 

To pee or not to pee - dat is de vraag 
 

Op een dag zal je peuter geen pampers meer dragen. Een belangrijke stap. 
Zowel jij als je kindje moeten er klaar voor zijn. 
Tijdens dit groepsgesprek wissel je ervaringen uit met andere ouders. 
Hoe pak je het goed aan? 
Hoe doen andere ouders het? 
Zijn er tips waar we nog niet aan dachten? 
 

Een gezellige en informele babbel voor alle ouders die zindelijkheidstraining ge-
ven of ermee willen starten. 
 
Donderdag 8 november van 20u tot 21u30 
Opvoedingswinkel Mortsel 
Meerminne 2 - 2640 Mortsel 
Beperkt aantal plaatsen - gratis 
Inschrijven verplicht: mortsel@opvoedingswinkel.org 
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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. 

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 
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