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Viviane Baekelmans - Handig
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03 / 455 98 86 (na 19 u 30)
gezinsbond.mortsel@skynet.be

Secretariaat

Grootoudersactie (Gosa)

Spoor- & GSMkaarten en
filmtickets

Jonge Gezinnenactie public relations
ticketdienst

Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42
03 / 449 18 03

Agnes Van Hoof - Corcellis
Kretenburgstraat 55
03 / 295 55 20

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20
03 / 455 59 77

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06

Penningmeester

Paul Switsers
C. De Herdtstraat 61
03 / 440 78 11
paul.switsers@scarlet.be

Spaarkaartafgevaardigde
Liliane Duffeler
Ganzennest 15
03 / 454 18 63

Kinderoppasdienst

Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
03 / 440 55 07

&

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
03 / 455 60 36

gezocht
Is uw gezin uitgebreid met een schattige dochter of zoon?
Dan wensen wij u van harte proficiat!

Laat het ons dan even weten!
(Door de wet op de privacy, krijgen wij geen geboortelijsten meer van onze stadsdiensten.)

Wij bezorgen u dan zo snel mogelijk uw felicitatiepakket met o.a. Brieven aan jonge
ouders en een leuk geboortegeschenkje!
Of hebt u familie of vrienden met een boreling en hebben zij interesse in onze vereniging? Laat het ons dan weten.
Wij bezorgen hen dan, vrijblijvend, een geboortepakketje met een heleboel informatie, o.a. Brieven aan jonge ouders en uiteraard ook het leuke geboortegeschenkje.
Stuur uw gegevens door via e-mail naar gezinsbond.mortsel@skynet.be
Of telefonisch naar het telnr. 0473.56.20.05
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ONZE ACTIVITEITEN
Maart

Do 13 Gosa Lentefeest
Zo 16 Tweedehandsbeurs - speelgoed
Do 26 Het Filmrecept van “Confituur”

April

Za 26 Uitstap naar Den Haag zie blz. 6 &7

Mei

Zo 27 Burendag

Juni

Zo 1

zie blz. 3
zie blz. 9

Fietstocht : zie blz. 9

Speelgoedbeurs
zondag 16
maart in ‘t
Lepelhof

Verkoop: tussen 13.30 en 16.00 u .

Inkom: € 0,50 per persoon

Op 16 januari 2008 overleed in het A.Z. St Jozef te Mortsel (Frans) Cois Van der
Auwera, echtgenoot van Mevr. Maria BOS. Cois was 88 jaar oud en sedert vele jaren
lid van onze Gezinsbond.
Wij betuigen onze innige deelneming aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
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BONDig nieuws.
■

Onze bestuursleden zijn wel erg geschrokken toen ze begin februari vernamen dat oud-voorzitter Rik VERHASSELT in allerijl was opgenomen in het
Sint-Augustinus Ziekenhuis wegens hartstoornissen. Dank zij snel ingrijpen en
het plaatsen van een ‘stent’ kon tijdig de nodige hulp geboden worden. Rik is
thans weer thuis maar vermoedelijk zal een bijkomende ingreep nodig zijn.
Rik zal zich alleszins de eerstkomende maanden zeer, zeer rustig moeten houden en zijn vele activiteiten moeten minderen. We wensen hem veel moed en
spoedig beterschap!

■

Het concert met het Antwerpse Kathedraalkoor in de kerk van Sint Lodewijk op
4 januari was één van de initiatieven waar Rik Verhasselt heeft aan meegewerkt. De opbrengst was o.m. bestemd voor projecten in Sri Lanka waar Rik
zich reeds 3 jaren heeft voor ingezet.

■

Op 9 februari had in zaal ’t Parkske onze 11de Gezinsquiz plaats. Niet minder
dan 16 ploegen waren ingeschreven en quiz-master Georges heeft zich weer
ontpopt als een gedreven en listige vragensteller! De ploeg van de bondsafdeling Hoboken, onder impuls van Wilfried Jennen, behaalde, net als vorig jaar,
met glans de eerste prijs. Maar alle ploegen waren enthousiast en kijken reeds
uit naar de quiz van volgend jaar!

■ Op onze bestuursvergadering van januari gaf Leo Ryssaert melding van zijn
ontslag als Spaarkaartverantwoordelijke. Leo blijft wel bestuurslid en wijkverantwoordelijke voor Savelkoul + onze vertegenwoordiger in de Gezinsraad:.
Leo zal dus nog wel voldoende bezigheid hebben!
■

Geneviève Moenaert heeft tot onze spijt wel ontslag genomen als bestuurslid,
wegens haar bezigheden in oudercomitée e.d.m. Gelukkig hebben we met Lieve CARMEN – VOETS ook een nieuw bestuurslid ! Zij zal de taak van wijkverantwoordelijke opnemen.
Het is duidelijk dat we nog dringend enkele nieuwe leden voor onze bestuursploeg zoeken. Aarzel niet u aan te melden. Wij verzekeren u een gul onthaal!

■

Is u nog niet ingeschreven voor het LENTEFEEST van GOSA op 13 maart?
Neem dan heel dringend contact met Rik Van der Welk, tel: 03 / 449.18.03.
Het programma voor deze gezellige ontmoeting voorziet leuke animatie met
een lekkere appelbol en worstenbrood! Wat wil je nog meer?
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met de Gezinsbond n
zaterdag

Na de succesvolle uitstap naar Amsterdam in 2006 organiseren
Bondsafdelingen uit Wilrijk, Kontich, enz. Ditmaal gaat onze dag
groene stad van kunst en cultuur, die jammer genoeg bij velen m
Programma:

7.30 u: vertrek aan Stadhuis Mortsel. Met een luxe-autocar rijden we naar Den Haag.
10.00 u: rondleiding met gids in het stadscentrum langs het Binnenhof, de Hofvijver, enz.
11.45 u: pick-nick (zelf meebrengen) of gelegenheid tot lunchen in de vele gelegenheden…

Vrije namiddag met keuze volgens ieders voorkeur en smaak:
- bezoek aan het prachtige strand van Scheveningen (een aanrader bij mooi weer!)
- bezoek aan Madurodam: Nederland in miniatuur;
- bezoek aan de historische stad Delft met de Nieuwe Kerk (praalgraf van Willem v
- bezoek aan een der vele musea in Den Haag, zoals o.m.:
 het Mauritshuis, met werken van Vermeer en Rembrandt!
 Het museum Mesdag met het grootste panoramadoek (1680 m²) ter were
 Het Gemeentemuseum met een rijke collectie van moderne schilderkunst

of winkelen, terrasjes doen of snuisteren op bloemen- of rommelmarkten op de ve
17.45 u: vertrek per autocar naar de uitgebreide koffietafel (inbegrepen in de prijs)!
19.30 u: terugreis naar Mortsel.
Een stadsplannetje én een info-brochure wordt aan elke deelnemer bezorgd.

Deelnemingsprijs:
- volwassenen:
- jongeren 12-18 j.:
- kinderen -12 j.:

€ 24.00
€ 12.00
€ 6.00

(n
(n
(n

Inschrijvingen en info: let we
- Guido Voets tel: 03 449.90.80

Betalingen:

Via overschrijving op rekening nr. 78
‘Den Haag + naam + aantal volwass
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aar D E N H A A G !

26 april 2008

we ook dit jaar een gezinsuitstap in samenwerking met andere
guitstap naar DEN HAAG, de Nederlandse residentiestad. Een
minder gekend is, en toch veel te bieden heeft.

…

)

an Oranje);

eld!
t

ele leuke pleintjes…

niet leden: € 30.00 )
niet leden: € 16,00 )
niet leden: € 11,00 ).

el: uiterlijk voor 6 april 2008

e-mail: guido.voets@skynet.be

89-52633489-93 van Gezinsbond Mortsel, uiterlijk voor 6 april 2008, met vermelding:
enen / jongeren of kinderen.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zet je stoel op straat en

………………………

………………………………………… sla een praatje met je buren

27 MEI 2008
Info : www.mortsel.be/burendag

tel. 03 444 17 72

-------------------------------------------------------------------------------

Onze Ticketdienst:
De ticketdienst wordt sinds 1 augustus waargenomen
door Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06.
Sedert 1 januari zijn de filmtickets ook verkrijgbaar bij
Liliane Laenen, die ook de GSM kaarten, de railpassen enz. verdeelt. Mevrouw
Laenen kunt u telefonisch bereiken op tel. nr. 03 / 455 59 77.
U kunt bij deze personen filmtickets bekomen aan € 7.50 per ticket met een korting, van
€ 1.50 per ticket op uw Spaarkaart (= nieuwe regeling sinds 1 januari 2008). Uw ticket kost
dus nog steeds slechts € 6.00 zowel voor UGC als voor Kinepolis (Metropolis).

Met vreugde vernamen
wij de geboorte van:
Een tweede kindje:

EVA
BEZ

in het gezin

PARTOENS-GANSEMANS
MENNES-OOST

Een derde kindje:

?

in het gezin

DE WIT-DE KINDEREN
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Het FILM-recept van.. Confituur

persoonlijk gebracht door Lieven Debrauwer.

Donderdag 13/03/2007 om 13.30 uur
Mark Liebrecht Schouwburg, H. Kruisstraat 16 Mortsel
VVK: € 6,50
Leden Gezinsbond: € 5,30 op vertoon van uw lidkaart
Aan kassa: + € 0,50
Uit meer dan 26 uur beeldmateriaal (voor een film van nog geen anderhalf uur) haalde de regisseur tientallen ongeziene stukken. Heel wat scènes haalden de uiteindelijke montage helaas niet. Zo zie je bijvoorbeeld voor het eerst de grappige ‘nevenverhalen’ van de wc-meneer en -madam en de relatie tussen
de nieuwsgierige buurvrouw en haar ‘mysterieuze huisgenoot’.
Wist je dat de hilarische scène waarin Gerda zich razend kwaad maakt op de tonen van Strauss’ Radetzky Mars al even hilarisch was om ze te maken? Dat personages soms méér zeggen dan ze eigenlijk
gezegd hebben? Dat heel spontane, banale handelingen soms tot in de puntjes gepland zijn? En uiteraard
zijn er ook de onvermijdelijke bloopers. Bij de opnames verloopt niet alles van een leien dakje….
Elke opname begint met “ACTIE” en eindigt met “CUT”. Maar wist u dat zelfs dat grappig kan zijn en
dat ook daar één en ander kan mislopen?
Geniet mee en leer bij van deze grappige ingrediënten van CONFITUUR.

Smakelijk!

Dit is een twee uur durende voorstelling met veel filmbeelden.
Een samenwerking met CC Mortsel, Vlaamse Gemeenschap, Gezinsbond en Koninklijke Cinéclub Lieven Gevaert.

Kaarten voor deze voorstelling kunnen besteld worden bij: C.C. Mortsel
H. Kruisstraat 16
tel. 03 / 443 73 80

FIETSTOCHT

FIETSTOCHT

Zondag 1 juni organiseert Gezinsbond Mortsel opnieuw een
fietstocht. Net zoals vorig jaar trekken we richting Lier.
(De route ligt nog niet helemaal vast)

Samenkomst 13u45 aan de trap van stadhuis Mortsel.
We starten om 14.00u en we zijn terug omstreeks 17.00 uur.
Deelname is gratis, inschrijven niet nodig, doch een seintje is
steeds welkom. Voor meer informatie: Agnes Van Hoof
03/295 55 20 of luc.van.hoof2@telenet.be
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Bij de Kinderoppasdienst zijn sinds 1 januari 2008 enkele wijzigingen van
kracht. De vergoedingen voor de kinderoppassers werden lichtjes verhoogd en
het tariefsysteem werd vereenvoudigd.

Vergoedingen:
Eén uurtarief
Overnachting van 22 tot 8 uur:
Minimumtarief

€ 3,00
€ 15,00
€ 6,00

Prestatieboekje: De prijs van het prestatieboekje is € 6,00 gebleven voor vijf
prestaties.
Nadere informatie bij onze verantwoordelijken: Jeannine Heylen-Meersman en
Magda Jaeken-Claessen.

GARAGE
LAEVEN

Grote Steenweg 406
2600 Berchem
03 230 07 66
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-

Jupiterstraat 73
2600 Berchem
03 236 58 08
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Verantwoordelijke uitgever: Viviane Baekelmans - Handig, Oudebaan 105, Mortsel
Medewerkers aan dit nummer: Guido Voets, Viviane Baekelmans - Handig,
Leo Ryssaert, Lieve van den Daele - Drossaert, Paul Switsers.
Publiciteit:
Verzending:
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Gekende merken zoals :

-

SAMSONITE
NATHAN
SCAPA
EASTPAK
ESPRIT
KIPLING
HEDGREN

LEDERWAREN

STATIELEI 42 - 44
Tel. 03 / 449 87 41
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- Handtassen
- Reisbenodigdheden
- Geschenkartikelen
- Regenschermen
- Boekentassen

2640 Mortsel

