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Gezond ontbijt - Kinderoppasdienst 
Warmste week - Shophopppen 

Groeipakket - Tweedehandsbeurzen 
Bobbejaanland - Culturele uitstap 

Nieuwe spaarkaarthandelaars 
Gezinsbond Mortsel zoekt… 

Verschijnt drie maal in 2019 

 49ste jaargang     -     Nr. 2 

www.gezinsbondmortsel.be 
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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 

  

 Een tweede kindje:  Marley  in het gezin   Bloemen - Michilsen 
 
 Een derde kindje:   Aiko    in het gezin   Vrints - Manders 
                          
 Een vijfde kindje:   Ronja    in het gezin   Giuliana - Smith 
              

Kinderoppasdienst 
 

Fien Nutsugah 
Wolschaerdenveldenstraat 18  
GSM KOD  0479 / 27 02 31 

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 oktober 13u30 Tweedehandsbeurs speelgoed:   blz.  7 

27 oktober 13u30 Tweedehandsbeurs kleding en baby-uitzet:   blz.  7 

1 december 9u00 Gezond ontbijt  

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

8 december  Warmste week:   blz. 5 

     organiseren we opnieuw een “gezond ontbijt”. 
 

Wilt u samen met uw gezin, familie of vrienden eens 
gezellig en gezond ontbijten dan bent u van harte wel-
kom 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 bij:   Familie Van Tillo – Baekelmans 
                         Kaphaanlei 8 , 2640 Mortsel 
                         Tel.: 03 / 455.53.45 
                            e-mail: ingrid.baekelmans@live.be 
en wacht best niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt. 
 

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 17 november. 

Zondag 1 december 
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ENKELE BELANGRIJKE 
 WIJZIGINGEN IN DE 

 KINDEROPPASDIENST VAN 
ONZE AFDELING. 

 
 

Vanaf 1 september 2019 zal er nog slechts één kinderoppascoördinator zijn in 
Mortsel. 
Mevr. Magda Jaeken heeft gedurende meer dan 42 jaar de kinderoppas van wijk 1 
in Mortsel behartigd maar zij stopt hiermee op 31 augustus. Het ganse bestuur 
wenst haar, ook in naam van ouders, kinderen en babysitters, oprecht te bedanken 
voor al die jaren dat zij zich heeft ingezet voor de kinderoppasdienst. 
 
Fien Nutsugah wordt dus vanaf 1 september kinderoppascoördinator voor heel 
Mortsel. 

Fien Nutsugah 
Wolschaerdenveldenstraat 18 

Mobiel: 0484/71.36.37 
0479/27.02.31 

   

In januari 2020 start onze kinderoppasdienst digitaal. 
 

Vanaf dan werkt onze afdeling met de (vernieuwde) webapplicatie van de Gezins-
bond om een kinderoppas aan te vragen. Een handige tool waardoor het aanvragen 
van een kinderoppas heel gemakkelijk is, zowel voor de ouders als voor de oppas-
sers en de coördinator. 
 
Later op het jaar zal u alle informatie ontvangen hoe u zich kan registreren als 
ouder of als oppasser. 
In afwachting vragen we u een mailadres door te geven waarop wij alle informatie 
kunnen doorsturen. 
Te sturen naar kod@gezinsbondmortsel.be met vermelding ‘ouder’ of ‘oppasser’. 
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Dit jaar zal de Gezinsbond Mortsel en in 
het bijzonder haar zwemclub “De zwem-
bondjes” in samenwerking met Creactief 
deelnemen aan De Warmste Week. 
Zondagnamiddag 8 december 2019 is ieder-
een welkom in het zwembad Den Bessem om 
baantjes te zwemmen ten voordele van 
Welzijnsschakel Mortsel. 
Meer info en inschrijving via onze website 
www.gezinsbondmortsel.be. 
Inschrijven kan  vanaf 1 oktober. 

Shophoppen, dat is… 
 
Bedienen in de Kawa 
Stofjes sorteren bij Bobby Sewing 
Boeken verkopen bij de Standaard 
Speelgoed labelen in ’t Bazarke 
Babyspulletjes ordenen bij Mamies en Pappies 
Boeken klaarleggen in de Boekuil 
De kledingstock ordenen bij César 
Tussen de kleurtjes, verfjes, knutsels vertoeven in Zwart 
Klanten bedienen bij In de Pik 
En nog zoveel meer… 
 
Dank aan al de winkels die dit jaar hun winkel openstelden voor onze kinderen, ook 
fietsenwinkel de Kopman, nieuw dit jaar bevestigde zijn deelname. 
Ben je een handelaar, en heb je zin om ook mee te doen aan de shophopdag? Mis-
schien zijn we bij jou nog niet langs geweest met deze vraag. Laat het dan zeker 
weten. De kinderen, shophoppers,vinden het fantastisch een namiddag te mogen 
meehelpen. En hoe meer winkels, hoe meer kinderen we kunnen blij maken.  Want 
ook dit jaar was de namiddag direct volzet! 
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Vanaf het volgende schooljaar worden de studietoelagen voor kleuter-, lager en 
secundair onderwijs automatisch opgenomen in het Groeipakket. Het Groeipakket 
zelf is het vernieuwde systeem van kinderbijslag en is in voege sinds januari 2019. 
Het lokaal bestuur Mortsel heeft de uitbetalers van de kinderbijslag uitgenodigd 
op donderdagvoormiddag 5 september en vrijdagnamiddag 13 september 2019 om 
hulp te bieden bij het invullen van de studietoelagen. 
Studietoelagen voor hoger onderwijs vallen hier buiten. Studenten kunnen deze 
steeds aanvragen in de onderwijsinstelling voor hoger onderwijs (hogeschool of 
universiteit). 

- 7 - 

Speelgoed en rollend materiaal 
Zondag 13 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 spaarkaart !!! 

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 14 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 27 oktober 

TWEEDEHANDSBEURZEN 
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Fair trade en bio ontbijt op zondag 6 oktober 
 
In samenwerking met de lokale Trekkersgroep FairTradeGemeente en de Gemeen-
telijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert lokaal bestuur 
Mortsel op zondag 6 oktober opnieuw een fairtrade en bio ontbijt. In zaal ’t Parks-
ke, Edegemsestraat 26, kan iedereen tussen 9.00 en 12.30 uur genieten van een 
(h)eerlijk ontbijt met fairtrade en biologische producten.  
 

Inschrijven kan tot zondag 29 september via e-mail onthaal@mortsel.be, 
tel. 03 444 17 17 of www.mortsel.be/inschrijvingen 
Prijs: € 10,00. Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 4,00. 
Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis. 
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Daguitstap Gezinsbond 
 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het gewest Antwerpen van de Gezinsbond een 
daguitstap met autocar.  Zoals elk jaar werd de uitstap mee op punt gezet door Peter 
en Jan, 2 topgasten met een enorme bagage aan kennis. 
Onze eerste stop was boven op het plateau van de Hoge Venen waar we in een gezellige 
herberg getrakteerd werden op een groot stuk rijsttaart met koffie.  Een paar kilome-
ter verder hielden we halt op het hoogste punt van België, namelijk de Baraque Michel 
met zijn 694m.  Er werd een trap van 6m bovenop gebouwd zodat je bovenaan de trap 
op 700m hoogte staat. 
Rond het middaguur kwamen we aan bij Vogelsang.  Een oude Duits/Belgische kazerne 
waar een aantal van de deelnemers aan de uitstap nog gekazerneerd waren. In de cafe-
taria aldaar hebben we genoten van een typisch Duits middagmaal.  Daarna konden we 
nog even genieten van de mooie natuur in het Eifelgebergte. 
Na nog een uurtje rijden in een warme bus (het was buiten al 33 graden) arriveerden 
we in Aken.  Onze gidsen loodsten ons door deze prachtige stad.  Onze eerste stop was 
in de kiosk waar 2 fonteintjes warm water spuwen afkomstig uit de warmwaterbronnen 
onder de stad.  Het water wordt gekoeld tot ongeveer 40 graden, omdat je je anders 
verbrand.  Het water onder de grond is ongeveer 75 graden warm.  Het water bevat 
ook zwavel (solfer) wat volgens de Romeinen een genezende kracht had. 
Natuurlijk mocht de prachtige Dom van Aken niet ontbreken op onze wandeling door de 
stad.  Na nog wat vrije tijd om te shoppen of een verfrissend drankje ging onze reis 
terug richting Wilrijk waar iedereen zijn weg huiswaarts vervolgde.   
 
Tot volgend jaar! 
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HEJSAN HOPPSAN 
Betaalbare Scadinavische kinderkleding  -  maat 92 t/m 164 
Statielei 103    -    Mortsel 
Tel.:  0486 11 38 63             Mail: info@hejsan.be           Website: https://hejsan.be 
 

Openingsuren: 
Van woensdag tot en met zaterdag doorlopend open tussen 10u30 en 17u30. 

Het land van de stoere Vikings spreekt tot de verbeelding…  Wist je dat je sinds maart 
2019 ook je stoere Vikingzoon of –dochter kunt kleden met een unieke collectie prachtige 
kleding uit Scandinavië?   En nog beter, vanaf nu geeft HEJSAN HOPPSAN maar liefst 5% 
korting aan alle leden van de Gezinsbond ! 
Anouk, de sympathieke gastvrouw, helpt jullie en jullie pagadders graag verder. 
 

Gezinsbond: een kinderkledingwinkel in Mortsel die spaarkorting geeft…  En niet zomaar 
ééntje. Vanwaar de keuze in Scandinavische kinderkleding? 
Anouk: Ons leven ademt eigenlijk Scandinavië - Ik heb zelf mijn stage gedaan in Finland en 
we hebben heel wat vrienden in zowel Zweden als Denemarken dus je kan ons daar geregeld 
vinden. Onze kinderen hebben ook altijd Scandinavische merken gedragen. De prijs/
kwaliteit van deze kleding vind ik onevenaarbaar. Het is kleding die bol staat van leuke 
prints en kleurtjes. Daarnaast zijn het steeds zachte aangename stoffen die heerlijk aan-
zitten en waardoor je kind naar hartelust kan spelen. 
Gezinsbond: Ik kan me voorstellen dat de naam HEJSAN HOPPSAN niet zomaar geko-
zen is?  Heeft deze een speciale betekenis? 
Anouk: Hejsan is “hallo” in het Zweeds en Hejsan Hoppsan is eigenlijk een Zweeds kinder-
liedje. 
Gezinsbond: Waarom zouden onze leden bij jou moeten komen winkelen? 
Anouk: Ik probeer dingen aan te bieden die je in België niet echt gemakkelijk vindt en dat 
aan een betaalbare prijs. Wie binnenkomt in de winkel zal vooral veel kleur en leuke prints 
zien. Ik leg ook zeer hard de focus op het ecologische en het duurzame. Mijn merken heb-
ben eco-labels en werken met bio katoen. 
Ik hoop echt dat alle Gezinsbond leden eens een kijkje zullen komen nemen, de koffie staat 
altijd klaar J … Välkommen! 
 

Gezinsbond: Hartelijk dank voor je vertrouwen in de Gezinsbond.  Ik ben ervan over-
tuigd dat vele van onze leden de weg  naar HEJSAN HOPPSAN zullen vinden. 

Weer twee nieuw
e 

Spaarkaa
rthande

laars 

 in Mortsel..
. 
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Vrijwilligers van de Gezinsbond zetten zich met veel goesting in voor de 
 gezinnen 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. 

Les étoiles, als het echt mooi moet zijn. 
 

Les étoiles is al een hele tijd de specialist in natuurlijke geuren, sfeer- en ge-
schenkartikelen. Alle producten zijn met de grootste zorg en op 100% natuurlijke 
basis zonder conserveermiddelen of andere schadelijke stoffen samengesteld om 
je een unieke beleving te garanderen. Je kan je laten meevoeren met de heerlijke 
geuren en persoonlijke geurcombinaties. Met een product van Les étoiles geef je 
jouw interieur, favoriete kamer of werkplek de persoonlijke toets, een sfeer van 
rust en vredigheid die ze verdient en bovendien staan de geuren bekend als echt, 
puur en authentiek. We hebben een heerlijk gamma van zalige geurkaarsen, verras-
sende geurstokjes en handige roomsprays. De weldaad van geuren beïnvloeden de 
sfeer en de beleving van een interieur, om dit alles compleet te maken hebben we 
ons ook verdiept in decoratieartikelen zodat je huis nog net iets meer een thuis 
wordt. En ja, Lest étoiles geeft 5% korting aan leden van de Gezinsbond. 

Les Etoiles 
Mechelsesteenweg 7   -   Mortsel 
Tel.: 0476 67 34 18     Mail: nvangulik@les-etoiles.be     Website: www.les-etoiles.be 
 

Openingsuren: 
            Dinsdag tot en met zaterdag doorlopend open tussen 11u00 en 18u00. 
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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 = € 7,40 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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