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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

Ondervoorzitter & ledensecretariaat

Koen Hermans
Mechelsesteenweg 111 bus 4
03 / 337 92 81 - 0475 / 29 15 06
gezinsbond.mortsel@telenet.be

Penningmeester

Paul Switsers
C. De Herdtstraat 61

03 / 440 78 11
paul.switsers@scarlet.be

Public relations

Viviane Baekelmans - Handig
Oudebaan 105
0473 / 56 20 05

gezinsbond.mortsel@skynet.be

Bankrekening

BE64 9730 3474 7252

Op naam van
“Gezinsbond afdeling Mortsel”

Ticketdienst & kaarten De Lijn

Ingrid Van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45

ingrid.baekelmans@live.be

Spaarkaartafgevaardigden

Luk Servaes & An Sysmans
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86

gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

Kinderoppasdienst

Fien Nutsugah
Wolschaerderveldenstraat 18

0479 / 27 02 31
kod@gezinsbondmortsel.be

De Zwembondjes

Jeroen Vertommen
Wolschaerderveldenstraat 18

0487 / 79 56 91
info@zwembondjesmortsel.be

Spoor-, GSM- en kaarten De Lijn

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20

03 / 455 59 77
lilianedeschutter@hotmail.com

Gezinsbond vzw

Troonstraat 125 - 1050 Brussel
02 / 507 88 88

contact@gezinsbond.be
BTW BE 0406 605 192

Gezinsbond afdeling Mortsel Activiteitenkalender najaar 2020

Let op! Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van Covid-19 maatregelen.
De meest recente informatie kunt u raadplegen op www.gezinsbondmortsel.be

Zo 11 oktober

Do 15 oktober

Zo 25 oktober

Zo 29 november

13u30

20u00

13u30

9u00

Speelgoedbeurs - p. 5

Opgeruimd staat Vetjes - p. 4

Tweedehandsbeurs baby- en kinderkleding - p. 5

Gezond ontbijt - p. 3

Gezond ontbijt

Zondag 29 november 2020
organiseren we opnieuw een “gezond ontbijt”

Wilt u samenmet 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 Pietenmet 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 kan tot 17 november bij:
Familie Van Tillo – Baekelmans Kaphaanlei 8 - 2640 Mortsel

Tel.: 03 / 455.53.45
Email: ingrid.baekelmans@live.be

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekening nr. BE64 9730 3474 7252
van Gezinsbond Mortsel, met vermelding van: naam, aantal volwassenen

en aantal kinderen tot 12 jaar.
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“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 eenmakkelijkere, opgeruimde levensstijl!

Uitgesteld door Covid-19 maar terug op de agenda!

Donderdag 15 oktober 2020 om 20u00

Inkom: € 5 (leden) - € 7 (niet-leden)

‘t Parkske zaal 4 - Edegemsestraat 26 - 2640 Mortsel
Daar het aantal deelnemers beperkt is graag inschrijven via gezinsbond.mortsel@skynet.be met

vermelding van het aantal personen.

Tweedehandsbeurzen

Speelgoed en rollendmaterieel

Zondag 11 oktober 2020
Waar: Parkschool - Lusthovenlaan - Mortsel

Inkom gratis

Verkoop: tussen 13u30 en 15u30 (de verkopers verkopen niet zelf)
Afrekening: tussen 16u30 en 17u30

(Op de verkochte stukken vragen wij 15% als tussenkomst in de organisatiekosten)

Baby- en kinderkleding en grote stukken

Zondag 25 oktober 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 19 september 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 onze website of bel want het is ooit al
gebeurd dat de datumwegens omstandigheden gewijzigd werd tussen het verschijnen van “Ons Krantje”

en de verdeeldag.
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Van Katrien, babysitter bij Gezinsbond Mortsel

Na lange tijd onderbroken door corona kunnen we terug babysitten.
Van de kleinste baby’s tot kleuters, iets grotere schoolkinderen, altijd leuk om de kinderen te
verzorgen of samen te spelen (samen spelletjes spelen, verstoppertje of een leuk
gezelschapsspel, samen eenmooie film kijken op TV...).
Verkleden of knutselen, naar de fantasie van elk kind, altijd grote pret.
Ik heb wel wat ervaring als babysit.

Mama was onthaalmoeder en zo had ik de gelegenheid om veel te babysitten op kindjes
die overdag in opvang kwamen of ik ging op vraag van de ouders als oppas eens mee
naar de zee of zelfs Spanje.

Ik ben beginnen babysitten bij de Gezinsbond Edegem en op het ogenblik babysit ik voor de
afdelingen Boechout en Mortsel en natuurlijk ook voor mijn lieve neefjes.
U ziet, al een ervaren kinderverzorgster in spe en ik vind het leuk mijn ervaring te kunnen
delen.

Wil je ook graag babysitten ga dan naar de website www.kinderoppasdienst.be, login als
“oppas” en vul verder alle gegevens in. Tenslotte kies je de gemeente waar je wil babysitten
bv. Mortsel.

Vul je eigen kalender in met de momenten dat je vrij bent om te babysitten en vanaf dan
moet je enkel je mails in het oog houden en snel reageren als het je schikt.

Alvast veel babysitplezier gewenst.

Katrien Braeckmans, zeer ervaren babysit

Kinderoppasdienst digitaal

Hallo,

Eerst en vooral bedankt voor jullie vertrouwen in onze kinderoppasdienst en voor de prettige
samenwerking.
Ja! Rare tijden... maar de kinderoppasdienst van de Gezinsbond Mortsel is ondertussen
digitaal gestart (www.kinderoppasdienst.be).
Tijdens de corona-periode is er weinig of geen beroep gedaan op onze kinderoppassers. We
hebben ondertussen het digitaal systeem kunnen testen met de kinderoppassers en het is nu
aan de ouders om het in gebruik te nemen.
Wil je er op een avond even, zonder kinderen, tussen uit voor een babbel, een etentje of
gezellig samenzijn met je bubbel, bestel gerust een kinderoppas voor enkele uren (min. 2
uur). Het zal u zeker deugd doen en is tegelijkertijd een steun voor onze kinderoppassers die
de voorbije maanden hun bijverdienste hebbenmoeten missen.
Ik ben jullie kinderoppascoördinator en bij mij kan u steeds terecht om te helpen bij de
registratie in het online systeem en voor alle andere praktische vragen, opmerkingen of
klachten die verband houdenmet onze kinderopvangdienst.
Via de link www.kinderoppasdienst.be komt u terecht op de site waar u zich kan registreren
als ouder of als babysitter.
Bent u nog in het bezit van verzekering-boekjes met scheurblaadjes? Deze zijn niet meer
geldig maar kunnen ingeruild worden. Neem even contact op en we bekijken het samen. In
het nieuwe systeem koop je nu credits die dienen voor de verzekering.
Ook al heb je nog niet onmiddellijk een kinderoppas nodig, registreer u nu reeds en maak
kennis met het nieuwe systeem. Wacht niet tot op het ogenblik dat je dringend een oppas
nodig hebt.
Registreer je en koop credits. Dan is dat al zeker in orde.
Je kind vertrouw je niet aan eender wie toe. Elk van onze oppassers heeft een intakegesprek
gehadmet de kinderoppascoördinator.
Met de Gezinsbond zijn oppas en kind(eren) verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. De
kinderoppasser is ook verzekerd voor de verplaatsing. Zo ga je pas echt zonder zorgen de
deur uit!
Voor onze kinderoppassers:
Jullie zijn ook nu door corona anders beginnen te leven... alle begrip maar hou aub de site
een beetje in het oog en vul gerust jullie beschikbare agenda in. Dit werkt ook heel
gemakkelijk voor de gezinnen.
De laatste tijd wordt cash meer en meer vermeden. Misschien kan je Payconic op je gsm
installeren zodat ouders die geen cash hebben, je toch kunnen betalen.
Spreek dit echter goed af bij de aanvang van de oppas.
Het komt goed. Laat gerust iets weten indien je nog vragen hebt!
Fien

Met al uw vragen over de kinderoppasdienst kan u steeds terecht bij onze coördinator

Fien Nutsugah
Wolschaerderveldenstraat 18
kod@gezinsbondmortsel.be
0479 / 27 02 31 - 0484 / 71 36 37

Bioscooptickets

Uw UGC-cinematickets hebben een geldigheidsdatum. Door de coronacrisis worden de data
van de tickets verlengd zoals hieronder aangegeven:

• De tickets geldig tussen 31 maart en 30 juni 2020 worden verlengd
tot en met 30 september 2020

• De tickets geldig tussen 31 juli en 30 september 2020 worden verlengd
tot en met 31 december 2020

• De tickets geldig tussen 31 oktober en 31 december 2020 worden verlengd
tot en met 31 maart 2021

Belangrijk: bioscooptickets zijn enkel verkrijgbaar op bestelling!
Bestellen bij: Ingrid Van Tillo - Baekelmans - Kaphaanlei 8 - Mortsel

03 / 455 53 45 - ingrid.baekelmans@live.be
of via de website www.gezinsbond.be
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Deze handelaars geven korting op je Gezinsbond lid/spaarkaart

ALIAS
P. Reypenslei 3

Mortsel

‘t Bazarke

Statielei 113

Mortsel

Benjamine by Lore

P. Reypenslei 30

Mortsel

César Menswear

Statielei 131

Mortsel

Hoeve Liekens

St. Benedictusstr 2

Mortsel

Verhelst
Antwerpsestr 3

Mortsel

TOYS4KIDS

Blauwesteenstr 110J

Kontich

Bobby Sewing

P. Reypenslei 24

Mortsel

Van Pelt Bikes

Vredebaan 61-63

Mortsel

In de Pik

Statielei 74

Mortsel

Colora

K. Astridlaan 33

Kontich

Vanbaeden

Floralaan 83

Mortsel

Goed
Statielei 56
Mortsel

Standaard

Boekhandel

Statielei 59

Mortsel

Madilux
St. Benedictusstr 16

Mortsel

Huis Drexeler

Mechelsesteenweg 26

Mortsel

De Cuyper

Antwerpsestr 4

Mortsel

Les Etoiles

Statielei 26

Mortsel

RAND

Statielei 26

Mortsel

De Kopman

St. Benedictusstr 15

Mortsel

Den Bezem

Antwerpsestr 124

Mortsel

De boekuil

Antwerpsestr 32

Mortsel

Intense
Schommelei 1
Boom

Bonitas

Edegemsestr 6

Mortsel

HEJSAN HOPPSAN

Statielei 103

Mortsel

Jama

Statielei 42

Mortsel

Springkasteel

Antwerpen

0483 / 20 09 30

ZWART

P, Reypenslei 4

Mortsel
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Nieuwe spaarkaarthandelaar in Mortsel: RAND

Wie is er vandaag de dag niet begaan met natuur en met duurzaamheid? De
Gezinsbond Mortsel is blij - en tevens fier – jullie te kunnen meedelen dat er een
eerste DUURZAME handelaar in Mortsel 5% kor�ng gee� aan alle leden van de
Gezinsbond!
Fleur, de sympathieke gastvrouw, helpt jullie graag verder…

Gezinsbond: een duurzame kleding-
zaak in Mortsel die spaarkor�ng
gee�… Vanwaar de keuze om
duurzaam te zijn?
Fleur: Alle kleine beetjes helpen, dat er
iets moet veranderen aan de manier
waarop we leven is wel heel duidelijk.
Ik geloof dat er veel kan veranderen als
iedereen bewuster lee�, kijkt en kiest.
Dit vertaalt zich bij mij in het
combineren van mijn passie voor mode
met mijn liefde voor alles wat lee�
(mens, dier en planeet). Ook belangrijk,
vind ik: duurzame mode hoe� niet
DUUR of onbereikbaar te zijn! En zo is
Rand ontstaan.

Gezinsbond: Ik kan me voorstellen dat
de naam RAND niet zomaar gekozen
is? Hee� deze een speciale betekenis?
Fleur: Rand hee� meerdere
betekenissen, die heel mooi aansluiten
bij de verschillende aspecten die ik belangrijk vind in mijn verhaal van duurzaamheid.
Ik was meteen verliefd op de naam. Als je binnenkomt zie je de Scandinavische
invloeden in het interieur: strak, warm en gezellig.
Dus heb ik gezocht naar een sterk, kort woord in het Deens of Zweeds. Rand betekent
streep in het Zweeds.
Laat dat nu net mijn favoriete “print” zijn.
De kern, het centrum van alle mode is overwegend fast fashion, dwz trendgebonden,
snel veranderende mode. Jammer toch! In de rand, bij Rand dus, kan je slow fashion
vinden. Ook heb ik bewust gekozen om niet in een centrumstad een winkel te openen,
maar wel aan de Rand, Mortsel dus! Een dikke knipoog over heel de lijn, want ook dat
is duurzaam!

RAND

Duurzame kleding
Sta�elei 26
Gaanderij Vapole
2640 Mortsel
☎ 03 334 63 22
Mail: info@rand-store.be
Website: www.rand-store.be

Openingsuren:
Dinsdag: 10u00-13u00 en 14u00-18u00
Woensdag: 10u00-13u00 en 14u00-18u00
Donderdag: 10u00-13u00 en 14u00-18u00
Vrijdag: 10u00-13u00 en 14u00-18u00
Zaterdag: 10u00-18u00

Gezinsbond: Waarom zouden onze leden bij jou moeten komen winkelen?

Fleur: Rand staat voor: “Duurzame mode, guilt-free shoppen”. Duurzaam in de
breedste zin van het woord.
Diervriendelijk: Een aanbod zonder dierlijke producten of stoffen. Er zijn zoveel
alterna�even die hetzelfde comfort en dezelfde kwaliteit bieden! Hier kan je ze
ontdekken. (Rand is veganfriendly)
Mensvriendelijk: Eerlijke lonen, geen kinderarbeid, geen dwangarbeid! Mensvriendelijk
is ook de babbel en de persoonlijkheid die je hier kan vinden. Doel van de winkel? Dit is
jouw kledingkast, enkel nog even langs de kassalopen voor je buiten gaat.
Planeetvriendelijk: De merken waar ik mee samenwerk zoeken en streven voortdurend
om een zo klein mogelijke impact te hebben op onze mooie planeet en dit door
recyclage en gebruik van duurzame stoffen (lyocell, ecovero, biokatoen, etc..).

Gezinsbond: Hartelijk dank voor je vertrouwen in de Gezinsbond. Ik ben ervan
overtuigd dat vele van onze leden de weg naar RAND zullen vinden.

2ᵈᵉ kindje

Fleur - Fam. Van Dessel - Van Hoof

Clara - Fam. Johems - Smits

Fien - Fam. Merckaert - Merckx

Kamil - Fam. Everaert - Bastenie

Wij vernamen de geboorte van

Heeft u een geboorte en bent u nog geen lid van de Gezinsbond dan kunt u een jaar lang
gratis lid worden door u in te schrijven via https://www.goedgezind.be/geboorte-melden
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Spaarkaarthandelaar Les Étoiles in de ballonnetjes gezet

Hernieuwing Reductiekaarten

Sinds 1 november kunnen de NMBS kaarten weer vernieuwd worden.

Gelieve hiervoor een gezinssamenstelling te bezorgen samenmet 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

lilianedeschutter@hotmail.com

Trollenvertellingen in De Schorre

Wanneer: donderdagen 9, 16, 23, 30 juli en 13, 20, 27 augustus 2020

Waar: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Boom (bij kleinste trol Nora)

Tijdstippen: 5 sessies per dag: 13u, 13u30, 14u, 14u30, 15u (9 juli niet om 15u)

Prijs: € 6,8 p.p (of € 5,7 p.p voor leden van de Gezinsbond)

Zeven trollen, elk op hun eigen plek, elk met hun eigen geheim. Bij één van hen - verscholen in
het bos - staat een verteller. Hij neemt jullie mee in het verhaal van de kleinste trol Nora.

De vertelling duurt een 15 à 20 tal minuten waarbij je nadien een De Schorre Doeboek (1 per
gezin) krijgt met leuke opdrachten en een trollenplan waarmee je op een speelse manier de
trollen en De Schorre ontdekt. Ga op padmet het hele gezin en kleur jullie eigen
Trollenverhalen in.

De vertellingen zijn ontstaan uit een samenwerking met de Gezinsbond en zijn gericht op
gezinnenmet kinderen tot 12 jaar.

Deze activiteit gaat door van zodra 5 mensen ingeschreven hebben. Indien deze vertelling niet
doorgaat word je verwittigd en krijg je je geld terug.

Inschrijven via de kalender op www.deschorre.be
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Onze zwemclub ‘De Zwembondjes’ behaalt certificaat Lessenreeksen Zwembondjes

Onder voorbehoud van de Covid-19 maatregelen starten de zwemlessen terug in september.
Meer info vind je terug op www.zwembondjesmortsel.be

Zoektochtformules:

- Wandelzoektocht (4 km)

- Kinderzoektocht (4 km)

- Fietszoektocht (30 km)

- Geocaching

Wie zoekt, die wint!

Zomerzoektochten

Zomerzoektochten ‘Sint-Truiden gezien? Sint-Truiden gevonden!’
Doe mee en win!

Wil je de cultuur, historie, sfeer en de leukste plekjes van Sint-Truiden op een leuke en spor�eve
manier ontdekken? Neem dan deel aan de zomerzoektochten van @Gezinssport Vlaanderen, de
sportdienst van de @Gezinsbond, deze zomer in Sint-Truiden.
Van 3 juli t.e.m. 30 september kan je langs de mooie uitgekiende routes van Gezinssport
Vlaanderen wandelen en fietsen doorheen deze bruisende fruitstad en maak je bovendien kans
op één van de vele prijzen.
#zomerzoektochten #gezinssportvlaanderen #toerismesin�ruiden

Meer info: www.gezinssportvlaanderen.be/zomerzoektochten

Prak�sche weetjes
Startplaats: Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt
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