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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:  Rocco  in het gezin  Debaene - Antonneau 
             Kamiel          De Ridder - Berghmans 
             Tuana          Likaj 
             Nestor          Van Hecke - Loos 
             Fie            Enkels 
             Paulien          Garcia 
             Janne          Van Leuvenhage - Claessens 
 Een derde kindje:   Felix   in het gezin   Deneer - Bertels 
             Noor           Van Puyvelde - Van Den Steen 
             Fien           Witters - Moers 

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  

 

16 februari   Gezinsquiz: meer info blz. 4 

17 maart  Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info blz. 4 

8 mei  Shophopdag: zie hieronder 

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.  
 

Hoe inschrijven: via onze website op de aankondigingspagina van de shophopdag. Daar zal je een 
link terug 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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Kom ook eens kijken en koop baby- en kinderkleding, alsook uit-
zet aan supervoordelige tweedehandsprijzen. 

!!! Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lidkaart 
5% van het aankoopbedrag bijgestort bij 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 digi-
tale lijsten) in te dienen die te reserveren zijn vanaf (check voor de zekerheid op de website of  
bel) zaterdag 16 februari 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 

in ‘t Parkske - Edegemsestraat 26 Mortsel 

!! Tweedehandsbeurs !! 
Baby-, kinderkleding en grote stukken 

Zondag 17 maart 

Gezinsquiz 
 

Zaterdag 16 februari om 20.00 u. 
 

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: € 20,00 per ploeg 
Wil je ook eens een gezellige quizavond beleven ? 

Schrijf je dan als de bliksem in want het aantal ploegen is niet oneindig. 
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We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen goed leren zwemmen en daarom volgen ze 
zwemles. Het leuke bij De Zwembondjes is dat de ouders tegelijk met hun kinderen vrij 
kunnen zwemmen. Op deze manier kan ik ook wat baantjes trekken en dat vind ik geweldig.  
Samen keren we terug naar huis met een heerlijk ontspannen gevoel. Het nuttige aan het 
aangename koppelen noemen ze dat. 
                          Josip - papa van Pauline ( tekening voorpagina ) 

Hallo Zwembondjes, 
 

Ik ben vader van 3 kinderen. Alle drie gaan ze nog naar school, waar ze om de 14 dagen gaan 
zwemmen. Heel tof als afwisseling van de turnles, maar echt leren zwemmen is moeilijk te reali-
seren langs de school, en dat is zeker geen verwijt naar de leerkrachten. 
De nood aan zwemlessen is in elk gezin met kinderen wel gekend. Je kan privé-lessen nemen of je 
aansluiten bij een zwemclub en groepslessen volgen. Ik heb met mijn kinderen beide gedaan. In 
het eerste geval mij blauw betaald, en in het tweede geval beseft dat het dus ook anders  en 
voordeliger kan. De gezinsbond van Hove richt al jaren zwemlessen in, in het zwembad van Kon-
tich. Je kan met het volledige gezin, als je wil, tegelijk les volgen op verschillende niveaus. Dit 
vond ik echt een fantastisch idee. 
In maart van dit jaar kwam bij de Gezinsbond Mortsel het voorstel om zelf een club op te rich-
ten in het nieuwe zwembad van Mortsel. Zo gezegd, zo gedaan, samen met een kernbestuur sta-
ken we de koppen bij elkaar en knutselden een zwemclub in elkaar. “De Zwembondjes Mortsel” 
waren geboren. Logo ok, lesgevers en redders ok (niet evident), inschrijvingen volzet op 24u, de 
verzekering is ok, zwembadverdeling is ok, het zwembad is opgeleverd. Start! 
Nu, na de eerste reeks van 10 lessen, mag ik toch met enige fierheid zeggen dat 98% van de 
eerste reeks zich opnieuw heeft ingeschreven voor de volgende reeks. Voor mij het grootste 
bewijs dat we niet slecht bezig zijn. 
Uit de eerste reeks hebben we veel geleerd, en geraken stilaan in routine. 
Bedankt aan iedereen die heeft geholpen aan de opstart en een welgemeende dank voor het ver-
trouwen in de Zwembondjes. 
 

Website: www.zwembondjesmortsel.be    e-mail: info@zwembondjesmortsel.be 
 

Hopelijks kom ik één van jullie wel eens tegen in de inkom van Den Bessem. 
 

Tot zwems. 
 

                       Jeroen Vertommen  -  Voorzitter Zwembondjes Mortsel 
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Hey, ik ben Kato en ik babysit voor de gezinsbond van Mortsel. Dit doe ik al ongeveer 2 jaar en 
ik vind het nog steeds plezierig. 
Helaas zijn er de laatste tijd weinig jongeren die babysitten in Mortsel, waardoor ik zeer veel 
word gevraagd. 
Zelf heb ik een druk leven, gevuld met vrienden en hobbies, dus regelmatig kan ik niet ingaan op 
de vraag en blijven er mensen achter die geen babysit vinden, daarom wil ik een beetje reclame 
maken! 
Ben je 15 jaar en 6 maanden en je kan je enkele dagen in de week vrijmaken, aarzel dan niet om 
je ook in te schrijven! 
Het is echt leuk, doorgaans niet moeilijk en je verdient er ook een centje mee! 
Soms zijn er infodagen, waarbij je technieken en spelletjes leert die helpen bij het babysitten. 
Zo was er enkele weken geleden een ‘reuze-gezelschapsspellen-dag’. 
Met een vriendin heb ik hieraan deelgenomen, samen met andere babysitters uit Antwerpen en 
de hele dag nieuwe spelletjes geleerd en gespeeld.  Supertof! 
Ik moet bekennen dat ik zelf veel stress had voor mijn eerste keer babysitten, maar eigenlijk 
viel het enorm mee, ik heb me geamuseerd en zag nadien in dat ik niet ongerust had moeten zijn. 
Babysitten voor de gezinsbond is echt gemakkelijk, bijna alles gaat via je Whatsapp of per sms. 
Je krijgt een berichtje van de coördinator Fien, met het adres en de uren van de babysit, ver-
der hoef jij niks anders te doen dan bevestigen en op tijd komen! 
Alles is ook verzekerd, dus als er ooit iets misgaat, moet jij je er ook geen zorgen om maken. 
Dat is ongeveer alles wat ik wou vertellen. 
Ik hoop dat ik je overtuigd heb om ook oppasser te worden! Neem contact op met de coördina-
tor en schrijf je in als een bbsitter van de bond. 
                                                   Kato 

Oplossing gevonden? 
 
Stuur een mailtje met jou 
oplossing naar: 
 info@zwembondjesmortsel.be 

- 7 - 

Waarom wij voor de babysitdienst van de gezinsbond kiezen: 
 

Wij zijn een gezin met drie jonge kinderen, ze zijn 7 jaar, 5 jaar en 2,5 jaar. We hebben dus 
regelmatig een babysit nodig. Wij doen beroep op de babysitdienst van de gezinsbond omdat we 
daar gemakkelijk terecht kunnen zonder gedoe: ik bel eventjes naar Fien of stuur via whatsapp 
een berichtje en ik heb altijd snel bericht terug. Fien bekijkt dan ook welke babysit er kan en 
passend is. Met drie jonge kinderen omgaan, vraagt toch al een zekere maturiteit en stressbe-
stendigheid. Als het gaat over een late babysit en de kinderen dus al in bed liggen, kan er al 
eens iemand anders komen. Wat ook leuk is, is dat Fien probeert om een babysit te matchen die 
al eerder is geweest zodat onze kinderen die ook al kennen. Ze stuurt ook de naam door van wie 
komt zodat onze kinderen ook wat kunnen voorbereid worden: zo zijn ze blij als het iemand is 
die ze kennen en weten ze ook wat ze wel of niet kunnen verwachten, en wanneer het iemand 
wordt die ze nog niet kennen, vinden ze het spannend, maar zijn ze ook wel nieuwsgierig. Wan-
neer we een paar weken geen babysit nodig hebben gehad, krijgen we steevast de vraag: 
‘wanneer komt er nog eens een babysit?’ En zo weten wij dat het wel goed zit. 
 
                                                 Kim Kennis 

Hallo, ik ben Maike en ik ben nu reeds een paar maanden geëngageerd als één van de babysitters 
bij Fien - KOD verantwoordelijke in Mortsel. Toen ik voor het eerst ging babysitten was ik wel 
een beetje nerveus.  Gelukkig raakte ik het al snel gewoon.  Ik begin het nu ook erg leuk te vin-
den. De ouders zijn altijd zeer vriendelijk en de kinderen zijn, tot nu toe toch, allemaal heel 
braaf. Onlangs nam ik ook deel aan een gratis cursus levende gezelschapsspellen.  We leerden er 
op een interactieve manier verschillende spelletjes kennen.  Een paar van deze spellen zal ik 
zeker spelen met mijn babysitkinderen. Daarbij heb ik daar ook verschillende nieuwe mensen 
leren kennen.  Eindconclusie: Het was echt een superleuke dag en ik ben blij dat ik ben begonnen 
met babysitten! 
 

Vriendelijke groeten, 
                                                  Maike  

Wijziging tarieven KINDEROPPASDIENST. 
 

Op 1 januari 2019 verhogen de tarieven van de kinderoppasdienst. 
 

De prijs van een prestatieboekje verhoogt van 7,5 euro naar 10 euro. Voor prestatieboekjes die aan 
het oude tarief werden verkocht, hoeft er geen opleg betaald te worden. Het gezin kan de beurten 
opgebruiken. 
Prestatieboekjes die vanaf 1 januari worden verkocht, worden voorzien van een fluo sticker die duide-
lijk de tariefverhoging vermeldt. De tarieven die zijn vermeld op de briefjes in het boekje zijn dus 
achterhaalde tarieven, de tarieven in fluo op de voorzijde zijn de enige juiste. 
 

 
Meer info op www.kinderoppasdienst.be 

  Tot 31 december 2018 Vanaf 1 januari 2019 

Uurtarief € 4,00 € 5,00 
Minimumtarief € 8,00 € 10,00 
Overnachting € 20,00 € 25,00 
Forfait voor verzekering € 1,50 € 2,00 
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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, Jeroen Vertommen.         
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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