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Op naam van
“Gezinsbond afdeling Mortsel”

Wij vernamen de geboorte van
3ᵈᵉ kindje
Leon - Fam. Serrure - Van Soom

Puck - Fam. Heyninck - Van Hombeeck
Leon - Fam. Vanlede - Claessens
Odette - Fam. Loots - Vandoorsselaer
Rosalie - Fam. De Mol - D'Halleweyn
Cecile - Fam. Vanvolsem - Mercier
Bram - Fam. Derycker - Boonen

2ᵈᵉ kindje
Ada - Fam. Clymans - Daniels
Evanne - Fam. Smekens - Buelens
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Activiteitenkalender 2020
Za 22 februari

20u00

Gezinsquiz - blz. 5

Vr 28 februari

19u30

Inspiratie avond over duurzame voeding - zie website

Zo 15 maart

13u30

Tweedehandsbeurs kleding en baby-uitzet - blz. 8

Di 21 april

19u00

Vormingsmoment voor begeleiders - blz. 3

Do 7 mei

20u00

Opgeruimd staat vetjes - blz. 4

De meest recente informatie kunt u raadplegen op www.gezinsbondmortsel.be

“Je weet niet waar ge ’t hebt.”
Een factuur die je vergeet te betalen, een afspraak die je mist, een dubbele aankoop
van een ding dat je niet meer terugvindt…. Het overkomt ons allemaal.
Soms verloopt het leven zo hectisch, dat we onszelf verliezen in spullen, papieren,
‘te-doen’ lijstjes, afspraken…
Dat vreet energie. Energie die we liever voor iets anders zouden gebruiken!
Gelukkig kan het anders: je kan leren om jezelf beter te organiseren, waardoor jij
opnieuw de regie in handen neemt.
Cathy Bogaerts, Professional Organiser, wil ons hierbij graag op weg helpen. Aan de
hand van herkenbare voorbeelden en praktische tips hoopt zij ons te inspireren om
werk te maken van een makkelijkere, opgeruimde levensstijl!

Donderdag 7 mei 2020 om 20u00
Inkom: € 5 (leden) - € 7 (niet-leden)
Parochiezaal Johannes XXIII - Heilig Kruisstraat 18-20 - 2640 Mortsel
Daar het aantal deelnemers beperkt is graag inschrijven via gezinsbond.mortsel@skynet.be met
vermelding van het aantal personen.

22ˢᵗᵉ gezinsquiz

Zaterdag 22 februari 2020 om 20u00
Inschrijven bij:
Fam. Van Tillo - Baekelmans
03 / 455 53 45
ingrid.baekelmans@live.be
Inschrijven tot 15 februari
Quizzen in:
Zaal ’t Parkske
Edegemsestraat 26
Mortsel
Deelnameprijs:
20 euro per ploeg
Ploegen van maximum 6 personen

Bioscooptickets
UGC: € 9,40 met € 2 korting op spaarkaart per ticket
Kinepolis: € 11,30 met € 2 korting op spaarkaart per ticket
Belangrijk: bioscooptickets zijn enkel verkrijgbaar op bestelling!
Bestellen bij: Ingrid Van Tillo - Baekelmans - Kaphaanlei 8 - Mortsel
03 / 455 53 45 - ingrid.baekelmans@live.be
Kaarten De Lijn: € 16 met 10% korting op de spaarkaart
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Spaarkaarthandelaar HEJSAN HOPPSAN in de ballonnetjes gezet

Kinderoppasdienst gaat digitaal
Een babysit regelen voor de kinderen terwijl je zelf een avondje weg gaat: dat kan vanaf
einde maart 2020 bij de Gezinsbond Mortsel volledig digitaal.
De prestatieboekjes zullen stilaan verdwijnen, lang leve de digitale credits!
Meer en meer afdelingen van de Gezinsbond regelen op dit moment de aanvragen voor een
kinderoppas van de Gezinsbond al via de digitale weg.
En uw afdeling is daar nu ook klaar voor!
Een uitgebreide “handleiding digitale toepassing” vindt u op onze website
www.gezinsbondmortsel.be onder kinderoppasdienst.
Belangrijk : registratie bij de Gezinsbond kinderoppasapplicatie lukt pas vanaf maart 2020.
Tot dan krijgt u de melding dat onze afdeling nog niet digitaal is!
Hoe werkt het digitale systeem precies?
1.
2.
3.
4.
5.

Hernieuwing Reductiekaarten
Vanaf 1 november kunnen de NMBS kaarten weer vernieuwd worden.
Gelieve hiervoor een gezinssamenstelling te bezorgen samen met het bedrag van €6.
Ook go-passen, rail-passen, key- en lijnkaarten zijn nog steeds
met korting op de spaarkaart te bekomen.
Hiervoor kan u terecht op onderstaand adres. Liefst na telefonisch contact:
Mevr. Laenen- De Schutter
Maria Gorettistraat 20
2640 Mortsel
0485 / 51 51 95

Je logt in via Mijn Gezinsbond (https://mijn.gezinsbond.be/)
Je klikt op ‘kinderoppas’ en registreert je voor de applicatie. Hierbij kan je extra
informatie over je kind meegeven ( hobby’s, medische zorgen, extra zorg ).
Voor je een aanvraag kan plaatsen, moet je credits aankopen. Per aanvraag van een
kinderoppasbeurt heb je één credit nodig. Deze credit vervangt het prestatiebriefje van
vroeger en bevat onder andere de verzekering voor de kinderoppas.
Vraag een kinderoppas aan! Je kan ook aanduiden of je de kinderoppas zelf zal ophalen
of niet.
Als een kinderoppas gereageerd heeft, krijg je een mail en is dit zichtbaar in het systeem.
Regelmatig inloggen in de webapplicatie is dus wel aangeraden.

Verbeteringen dankzij het digitale systeem:
•
•
•
•
•
•

Tijdswinst voor de aanvrager en de kinderoppascoördinator: op elk moment een
aanvraag plaatsen en opvolgen.
Specifieke aandacht voor kinderen met extra zorg of kwetsbare gezinnen: toewijzing
van een kinderoppas met ervaring.
Informatie over je kind delen, zoals hobby’s, eet- en slaapgewoonten.
Kennis over huisdieren: zodat je geen oppas met hondenfobie of kattenallergie krijgt.
Pool favoriete kinderoppassers opbouwen: uw favoriete oppasser ontvangt van uw
aanvraag bericht en kan snel beslissen.
De oppasser kan een kalender ingeven wanneer ze wel en niet beschikbaar zijn. Zo
vermijd je een aanvraag bij iemand die niet kan komen.
Met al uw vragen over de kinderoppasdienst kan u steeds terecht bij onze coördinator

Fien Nutsugah

lilianedeschutter@hotmail.com

kod@gezinsbondmortsel.be
0479 / 27 02 31
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Tweedehandsbeurs

Baby- kinderkleding en grote stukken

Zondag 15 maart 2020
Waar: Parkschool - Lusthovenlaan - Mortsel
Inkom en kinderopvang gratis
Verkoop: tussen 13u30 en 16u00 de verkopers verkopen niet zelf)
Afrekening: tussen 17u00 en 18u00
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% als tussenkomst in de organisatiekosten)

Praktisch: Om als verkoper deel te kunnen nemen aan de beurs dien je verkoopslijsten in te
dienen die te reserveren zijn vanaf zaterdag 17 februari tussen 8u30 en 14u00 bij:
Fam. Laenen - De Schutter - Maria Gorettistraat 20 Mortsel - 03 / 455 59 77
(nadien en zolang de voorraad strekt eveneens op dit adres maar na telefonische afspraak)

Reservatiekosten per lijst: € 2,50 voor leden (lidnummer vermelden) € 5,00 voor niet-leden
PS: check voor de zekerheid de startdag van de lijstenverdeling op de website of bel want het is ooit al gebeurd dat de
datum wegens omstandigheden gewijzigd werd tussen het verschijnen van “Ons Krantje” en de verdeeldag

Ons krantje - Redactie
Verantwoordelijk 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: ± 15 april, ± 15 augustus en ± 15 december
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