zaterdag 24 april 2010
Daguitstap naar Boulogne-sur-Mer en
de Franse Opaalkust.
Meer info blz. 6 en 7

In dit nummer .
Ticketdienst
Wijnproefavond
Wanted
Gezinsfilmfeest
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Brein en branie
ZomerSportKick

Verschijnt vier maal in 2010
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40ste jaargang

-

Nr. 1

De Bond in Mortsel
Voorzitter

Ledensecretariaat

Ingrid van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45
Voorzitter.gezinsbond.mortsel@telenet.be

Viviane Baekelmans - Handig
Oudebaan 105
03 / 455 98 86 (na 19 u 30)
gezinsbond.mortsel@skynet.be

Secretariaat

Grootoudersactie (Gosa)

Spoor- & GSMkaarten

Ticketdienst & public relations

Penningmeester

Spaarkaartafgevaardigde

An Servaes - Sysmans
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86

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

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

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06
Liliane Duffeler
Ganzennest 15
03 / 454 18 63

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

Kinderoppasdienst

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

&

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
03 / 455 60 36

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje:

Aymeric
Bartosz
Lente
Emile
Marie

Een derde kindje:

Arthur
Wannes
Simon
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in het gezin

in het gezin

Crabbe - Adler
Lasia
Corsmit
Hermans - Verheyen
Palmers - Van Eetvelde
Casteleyn - Bresseleers
De Bie - Neels
Everaert

ACTIVITEITENKALENDER
Maart

zo
do
za
ma

21
25
20
29

Tweedehandsbeurs Speelgoed & rollend materieel zie blz. 8
Gosa lentefeest
zie blz. 8
Wijnproefavond zie blz. 4
Brein en Branie zie blz. 9

April

za
za

17
24

gezinsfilmfeest
zie blz. 5
Busuitstap Noord Frankrijk Boulogne en de Opaalse kust.

Opgelet:
tussen 1 april en 8 mei zal de ticketdienst verzorgd
worden door mevrouw Laenen - De Schutter. Gelieve
vooraf telefonisch een afspraak te maken op nummer
03 / 455 59 77.

Onze Ticketdienst:
Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06.

Bioscoopcheques met 20% korting op de Gezinsspaarkaart
Voor tickets van UGC betaal je bij ons nog steeds € 7,50 en je krijgt direct de korting van
€ 1,50 op je gezinsspaarkaart zodat de bioscoopcheques je € 6,00 blijven kosten. (Onder
voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)

Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je kopen aan de prijs van € 8,50 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je € 1,60 korting via je gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis
kosten je bijgevolg effectief € 6,90. (Onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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Houdt u van proeven van nieuwe wijnen?
Schrijf u dan in voor onze wijnproeverij.
We zullen deze avond de Portugese wijnstreken ontdekken.
Het aantal plaatsen is beperkt dus op voorhand inschrijven is de boodschap.
Wanneer:

Zaterdag 20 maart om 20 .00 uur.

Waar: In het zaaltje achter de cafetaria van de sporthal Den Drab in de
Drabstraat te Mortsel
Deelnameprijs: € 10,00 per pers.
Inschrijving en info bij : Simons-Van den Rijm Denise
e-mail : denisevandenrijm@hotmail.com
of : 0476/668406
Inschrijving is geldig na storting van het betrokken bedrag op rekening
789-5263489-93 van Gezinsbond Mortsel
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Neen, … Maria zoeken we niet, die is reeds
gevonden.
Wij zoeken enthousiaste medewerkers om ons bestuur te vervoegen.
In verschillende wijken hebben wij nood aan een persoon met een
sociale ingesteldheid.
Iemand die graag gezinnen bezoekt na een geboorte, om hen een gratis lidmaatschap aan te bieden, maar ook bereid is om ‘Ons Krantje’
te bedelen en onze leden, één maal per jaar, hun nieuwe lidkaart te
bezorgen. Kortom, om de contactpersoon te zijn tussen de leden en
de afdeling.
Hebt u zin om nieuwe contacten te leggen in uw buurt?
Neem dan zo vlug mogelijk contact op met ons ledensecretariaat:
0473/56.20.05
Onze bestuursploeg heet u van harte welkom.

GEZINSFILMFEEST

Zaterdag 17 april

(momenteel is nog niet geweten welke film er zal worden vertoond)

Leden betalen 3,00 euro/persoon met een maximum van € 12,00 per gezin ongeacht het aantal kinderen. Een gezin met bijvoorbeeld 3 kinderen en 2 volwassenen betaalt ook maar €
12,00 (enkel voor eigen kinderen). Niet-leden betalen € 7,00 per persoon.
Kaarten kunnen bekomen worden door:
* te telefoneren van 29 maart t.e.m 1 april op het nummer 03 / 233 64 18 of 03 / 233 40 45
enkel tussen 10.00 en 16.00 uur (vrijdag tot 14.00 uur)
* te mailen van 29 maart t.e.m. 1 april op volgend adres:
inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
Steeds lidnummer vermelden!!!
De kaarten moeten betaald zijn vóór 9 april anders worden ze niet weerhouden. Rekeningnummer 320-0089491-30 van Gezinsbond Antwerpen, Schermersstraat 32, 2000
Antwerpen. In de mededeling zet je: gezinsfilmfeest + volgnummer
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Ontdek met de Gezinsbond de Franse
zaterdag 24 april 2010

Ook dit jaar organiseert ons gewest een dagtrip voor gezinnen. Dit jaar rijden we naar Noo
de ‘Côte d’Opale’. Je raakt er onder de indruk van het nog haast ongerepte landschap met
het Nauw van Calais domineren. Het spectaculairste deel is de kustweg langs de Opaalkus
-Nez en Cap Gris-Nez, waar de steile kliffen op 134 m hoogte een indrukwekkend panora
ligt hier Engeland aan uw voeten!

Vanuit Antwerpen rijden we met een luxe-autocar via het Vlaamse heuvelland en St-Ome
voor een rondleiding met gids.

In de voormiddag houden we halt voor een ontbijt. ’s Middags kies je zelf voor je middag
rantje of een meegebrachte picknick.

In de namiddag kan je kiezen tussen een fikse wandeling van Cap-Gris-Nez tot Wissant of
rasje… Via Calais en Duinkerke rijden we naar Nieuwpoort voor ons avondmaal in een va
bond.
Rond 20.30 uur rijden we terug huiswaarts.

Elke deelnemer ontvangt bij vertrek een brochure met de nodige informatie en bijkomende

Samenko

7.15 uur: v

Deelnem

- volwasse
- jongeren
- kinderen

In deze pri

Inschrijv

Via oversc
met verme
Verdere in
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Opaalkust !

ord Frankrijk en verkennen we
t duinen en steile klippen die
st tussen Boulogne, Cap Blanc
ma bieden. Bij helder weer

r naar Boulogne-sur-Mer,

maal: een snack in een restau-

f rustig genieten van een terakantiehuis van de Gezins-

e praktische inlichtingen.

omst en vertrek:

vertrek aan het stadhuis van Mortsel (ruime parking voor auto’s en fietsen)

ingsprijs:

enen:
12 - 18 jaar:
- 12 jaar:

€ 26.00 pp
€ 13.00 pp
gratis

(niet leden: € 32,00)
(niet leden: € 16,00)
gratis.

ijs is begrepen; autocar, gids, fooi chauffeur, ontbijt en avondmaal.

vingen en info:

chrijving op rekening nr. 789-5263489-93 van Gezinsbond Mortsel, uiterlijk vóór 15 april
elding: ’reis Frankrijk, + aantal pers./jongeren/kinderen’.
nfo: Guido Voets, tel: 03 / 449.90.80 e-mail: guido.voets@skynet.be
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LENTE TWEEDEHANDSBEURS
Zaal ’t PARKSKE
Edegemsestraat - Mortsel

SPEELGOED EN ROLLEND MATERIEEL

!! Zondag 21 maart 2010 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom: gratis

Donderdag 25 maart 2010 om 14.00 uur

GOSA Lentefeest
Een gezellig samenzijn met een appelbol en worstenbrood. Animatie is voorzien.
Waar:
Prijs :

Bondshuis Schermersstraat 32 te Antwerpen
leden € 10,00 pp - niet leden € 15,00 pp

Alle inschrijvingen gebeuren via: het Gewestelijk Secrerariaat
Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen
Tel. 03 / 233 64 18 of 03 / 233 40 45
Fax 03 / 226 33 45
via: Wilfried Jennen

GSM 0477 / 35 80 00

via: Rik Van der Welk
St. Hathebrandstraat 42, 2640 Mortsel
tel. 03 / 449 18 03
De betalingen dienen te gebeuren op rekening 320-0089491-30 van Gezinsbond Gewest
Antwerpen met duidelijke vermelding van: Naam - aard van de activiteit en aantal personen.
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BREIN EN BRANIE
Door
Christine Van Broekhoven
Vlaams topwetenschapster
Tegen 2030 zal onze bevolking sterk vergrijsd zijn en zal één op vier mensen met
één of andere vorm van dementie te maken krijgen. Toch blijft het onderwerp moeilijk bespreekbaar. Zelf moeten we leren hoe we best kunnen omgaan met mensen
die lijden aan de ziekte.
Christine Van Broekhoven schreef het boek “Brein en Branie” waarin ze Alzheimer
en dementie verstaanbaar maakt voor het grote publiek. Tijdens deze lezing (± 45
min.) vertelt ze over deze thema’s. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.
Professor Christine Van Broekhoven is een internationale
autoriteit in het onderzoek naar Alzheimer-dementie, manisch-depressieve psychose en andere zenuwziektes bij
volwassenen. Buitenlandse universiteiten en bedrijven
staan in de rij voor haar. Toch heeft ze het blijkbaar naar
haar zin in Antwerpen, waar ze sinds 1983 aan de universiteit haar eigen laboratorium voor moleculaire genetica
heeft.

Maandag 29 maart 2010 – 20 u
CC Mortsel – Heilig Kruisstraat 16
Toegangsprijs: € 4,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden.
Storten op rek. 320-0089491-30 met vermelding van naam + aantal + lidnummer
Info: www.gezinsbond-antwerpen.be
mail: inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
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Gekende merken zoals :

-

SAMSONITE
NATHAN
SCAPA
EASTPAK
ESPRIT
KIPLING
HEDGREN

LEDERWAREN

STATIELEI 42 - 44

- Handtassen
- Reisbenodigdheden
- Geschenkartikelen
- Regenschermen
- Boekentassen

2640 Mortsel

Tel. 03 / 449 87 41

Verantwoordelijke uitgever: Viviane Baekelmans-Handig
Oudebaan 105, Mortsel
Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig,
Lieve van den Daele-Drossaert,
Guido Voets, An Sysmans,
Paul Switsers.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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