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Spaarkaartafgevaardigden

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

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

Liliane Duffeler
Ganzennest 15
03 / 454 18 63
&
Luk Servaes
Kaphaanlei 73
03 / 454 43 86

Penningmeester

Paul Switsers
C. De Herdtstraat 61
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Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
03 / 440 55 07

&

Magda Jaeken - Claessen
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03 / 455 60 36

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje:

Abayo
Onna
Ymke
Carla
Salsabile
Jamie
Castor

in het gezin

Aregbesola - Janssens
De Buysser - De Roover
Van Leekwijk - Cuyt
Van Camp - Gonnissen
Serghini
Haest
Maertens - Engels

Een derde kindje:

Storm

in het gezin

Suls - Jessens

Mats
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De Herdt - Roelants

ACTIVITEITENKALENDER
maart

zo 20
ma 21
do 24
zo 27

Kledingbeurs
Mijn ouders wonen apart
GOSA lentefeest
Mama tovert melk

zie blz. 4
zie blz. 5
zie blz. 9
zie blz. 8

april

zo 3
di 26
za 30

Speelgoedbeurs
GOSA: Houden van
Dagreis BONN

zie blz. 4

di 28

GOSA : bezoek aan “De Singel”

Juni

oktober zo 30

zie blz. 7

Kledingbeurs
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Biosco 20%
met
.
korting

!!!Opgelet: Onze Ticketdienst sinds 1 januari bij:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8

tel. 03 / 455 53 45

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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LENTE TWEEDEHANDSBEURZEN
Zaal ’t PARKSKE
Edegemsestraat - Mortsel

BABY-, KINDERKLEDING EN BABY-UITZET

!! Zondag 20 maart
2011 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom en kinderopvang:
gratis

SPEELGOED EN ROLLEND MATERIEEL

!! Zondag 3 april
2011 !!
Verkoop: van 14.00 tot 16.00 u
Inkom: gratis

Voor de speelgoedbeurs zijn er nog lijsten beschikbaar bij
mevr. Laenen, M. Gorettistraat 20
Info: 03/455.59.77
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Maandag
21 maart 20.00 uur
stadhuis Mortsel
Begeleiding: Hilde Roelens
Inschrijven: tel. 03 444 17 52 of
E-mail: nele.vaneynde@mortsel.be

Wanneer ouders apart wonen ontstaat een nieuwe situatie voor alle betrokkenen. Allerlei
zaken moeten opnieuw georganiseerd worden.
Wat is het effect hiervan op de kinderen. Hoe kunnen apart wonende ouders zich best organiseren zodat kinderen zich goed voelen en is het goed kinderen hierbij te betrekken?
Als kinderen afwisselend in 2 gezinnen wonen, hebben die gezinnen vaak een andere leefwijze en andere omgangsvormen.
Hoe kan je kinderen leren omgaan met al deze veranderingen en verschillen?
We staan stil bij scheiding en co-ouderschap vanuit het perspectief van kinderen. Als ouders
weten hoe kinderen zich hierbij voelen kunnen ze hen beter ondersteunen.
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Gezinsfilmfeest:

Yogi Bear

Waar
Wanneer
Prijs

UGC Antwerpen
2 april 2011 om 11u - UGC Antwerpen
leden € 4.00 met een max. van € 15.00 per gezin
niet-leden € 8.00
Releasedatum: 9-2-2011
Nederlands gesproken – geen 3D

Yogi is een beer die in het Yellystone Park woont. Daar staat hij bekend vanwege
zijn talloze pogingen om picknick-mandjes te stelen van kampeerders. Dit tot groot
ongenoegen van Park Ranger Smith. Yogi wordt altijd bijgestaan door de jonge
beer Boo-Boo. Wanneer Yogi erachter komt dat de gierige Mayor Brown het Yellystone Park voor eens en altijd wil sluiten, moet hij een team vormen met BooBoo én oude vijand Ranger Smith om dit tegen te gaan, anders zullen families
nooit meer kunnen genieten van de natuur en raken Yogi en Boo-Boo hun 'thuis'
kwijt. Tijdens het avontuur maken ze kennis met Rachel, een natuurdocumentairemaker, die Yogi en Boo-Boo probeert te filmen voor haar volgende film.
Kaarten kunnen bekomen worden door:
te telefoneren van 14 maart t.e.m 18 maart op het nummer 03-233 64 18 of 03-233 40 45.
enkel tussen 10u en 16u (behalve op vrijdag tot 12u)
of te mailen van 14 maart tot en met 20 maart op volgend adres:
inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be
Je krijgt aan de telefoon of per mail een volgnummer
waarmee je de dag zelf je ticketten kan afhalen in de
hal van UGC.
Steeds lidnummer en adres vermelden aub !
De kaarten moeten betaald zijn vóór 27 maart
anders worden ze niet weerhouden.
Rek.nr.: BE15 3200 0894 9130
Gezinsbond – Gewest Antwerpen
Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen.
In de mededeling zet je: gezinsfilmfeest + je volgnummer.
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met de Gezinsbond naar BONN aan de Rijn
zaterdag 30 april 2011

Naar jaarlijkse traditie organiseert ons gewest weer een dagtrip voor gezinnen. Vorig jaar
trokken we naar de franse Ophaalkust maar dit jaar reizen we oostwaarts naar Bonn.
Bonn was de voormalige hoofdplaats van West-Duitsland, maar verloor deze status na de
hereniging van Oost- en West-Duitsland. Berlijn werd terug de hoofdstad van het één gemaakte Duitsland.
Bonn is een stad met meer dan 2000 jaar geschiedenis met veel historiek maar ook veel hedendaagse gebouwen en met de romantische charme aan de Rijnoever. Bonn is een stad die
jaarlijks meer dan 1.200.000 toeristen lokt. Onze dagtrip biedt u een mooie gelegenheid om
deze stad te leren kennen.
Ons programma: via de autostrade rijden we met de autocar naar Aachnerland (Aken) waar
we een halte houden voor het ontbijt. Daarna rijden we verder door naar Bonn waar een gids
ons langs de historische monumenten leidt, zoals de romaanse Munsterkerk en het geboortehuis van Beethoven. Nadien kan je vrij kiezen voor uw middagmaal: een snack in een restaurantje of een meegebrachte picknick.
In de namiddag kan je verder de stad verkennen, een bezoek brengen aan een van de vele
schitterende musea of op een terrasje genieten aan de oever van de Rijn!
’s Avonds terugreis met halte voor het avondmaal in de ‘Bosberg’, het vakantiehuis van de
Gezinsbond te Houthalen.
Alle deelnemende gezinnen ontvangen bij vertrek een brochure met informatie en nuttige tips.
Samenkomst en vertrek:
Om 7.00 uur vertrek aan Fort 4, Krijgsbaan, ter hoogte van firma Massive. Hier is gratis parkeer gelegenheid (P-markt). Vertrek aan het stadhuis kan thans niet ingevolge de bouwwerken.
Deelnemingsprijs:
Volwassenen:
€ 23,00 (niet leden: € 33,00)
Jongeren 12-18 jaar: € 10,00 (niet leden: € 13,00)
Kinderen - 12j:
gratis (niet leden: gratis)
In deze prijs is begrepen: autocar, fooi chauffeur, ontbijt en avondmaal.
Inschrijvingen en info:
Via overschrijving op rekening nr. BE98 7895 2634 8993 van Gezinsbond Mortsel,
uiterlijk voor 15 april 2011 met vermelding van aantal deelnemers.
Verdere info: Guido Voets, tel: 03 / 449 90 80
e-mail: guido.voets@skynet.be
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MAMA TOVERT MELK
Een muzikale vertelvoorstelling over het wonder van de moedermelk, van en
door Mia Verbeelen (auteur van het gelijknamige kinderboek).
Emilie krijgt een broertje! Dat mama plots melk kan toveren roept bij haar allerlei
vragen op. Versjes en verhalen geven daarop het antwoord. Ondeugend, ontroerend, speels, vrolijk of diepzinnig. Dat alle vrouwen ter wereld al generaties lang
hun kinderen voeden, wordt tijdens de voorstelling ontdekt via de Matroesjka-pop.
Een vertelvoorstelling met ondeugende en ontroerende luistermomenten, met
speelse interactie, omlijst met een wonderlijk klankspel van speeldoosjes en harp.
Voor kinderen tussen 5 en 8 jaar, samen met hun ouders of grootouders.
Inschrijving verplicht vóór 20 maart :
bij het gezin Hoppenbrouwers-Slaets: tel.: 03/455 63 80
e-mail: slaets.monique@telenet.be
ZONDAG 27 maart 2011 van 15h tot 16h.
Zaal De Markgraaf – Kapelstraat 8 te Hove
Inkom: € 5,00per gezin (met gratis drankje achteraf).
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GOSA Lentefeest
Donderdag 24 maart in het Bondshuis Schermersstraat 32 Antwerpen

Worstenbrood + appelbol
€ 7,00 voor leden € 9,00 voor niet leden - inschrijven voor 17 maart
26 april
28 juni

14.30 uur
14.00 uur

Houden van
: meer info te bekomen : zie hieronder
bezoek "De Singel" : meer info te bekomen : zie hieronder

Alle inschrijvingen gebeuren via: het Gewestelijk Secretariaat
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 BE15 3200 0894 9130 van Gezinsbond Gewest
Antwerpen met duidelijke vermelding van: Naam - aard van de activiteit en aantal personen.

Uw reductiekaarten voor de spoorwegen nog niet vernieuwd? Doe het dan onmiddellijk voor u voor onaangename verrassingen komt te staan. Alle oude kaarten
zijn inmiddels ongeldig.
Hiervoor, en ook voor nieuwe aanvragen, kan je nog steeds terecht bij Mevr. Laenen - De
Schutter. tel. : 03 / 455 59 77 E-mail: lilianedeschutter@hotmail.com
(best eerst even een afspraak maken, zo sta je niet voor niets aan haar deur. Je moet je immers persoonlijk aanbieden om de aanvraag te ondertekenen en de administratiekosten (€ 6,00) te voldoen)
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BONDig nieuws
■ Zaterdag 19 februari vond onze veertiende afdelingsquiz plaats in zaal ‘t Parkske. Dertien
ploegen beleefden weerom een aangename quizavond.
■

Van maandag 4 juli t/m zondag 10 juli en van maandag 15 t/m
zondag 21 augustus 2011 kan je aan voordelig tarief naar
BOBBEJAANLAND.
Het pretpark is geopend van 10.00u tot 18.00u. Voor deze hele
dag plezier betaal je in voorverkoop voor 3 tot en met 15 jarigen € 21,00 en vanaf 16 jaar € 23,00. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis mee. Nietleden kunnen mee mits betaling van het normale tarief. Parkeerjeton € 5,50 i.p.v. € 6,00.
De kaarten zijn een ganse week geldig dus je kan gaan wanneer je wil.
De kaarten moeten gereserveerd worden ten laatste op 29 juni of 10 augustus bij:
Diana Borgmans van gezinsbond Retie: tel.: 014-37.96.57 of via onze site bij het onderwerp Bobbejaanland.
Bij je inschrijving vermeld je duidelijk je naam, adres, lidnummer, tel- nr en het aantal
kaarten dat je wenst voor (gratis) kinderen en/of volwassenen. De kaarten moeten op voorhand betaald worden via overschrijving op rekening 132-5322497-51 of bij afhaling bij
Diana. De gereserveerde kaarten zullen klaar liggen aan kassa nr. 15 van Bobbejaanland.
Verkochte kaarten worden niet terug genomen.
Vroegboekkorting voor alle bestellingen voor 20/06/2011 : raadpleeg hiervoor de site
van gezinsbond Retie: www.gezinsbondretie.be

■ Het Valentijnsconcert in de Kon. Elisabethzaal kende ook dit jaar veel succes. Helen Geets
en Jan Schepens oogstten nadrukkelijk applaus met bekende songs uit musicals, zoals ‘The
Sound of Music’, ‘Evita’ en ‘The Phantom of the Opera’. De Dynamic Symfonic Band
o.l.v. Geert Baetens wist de toehoorders ongelooflijk te boeien. Een speciale vermelding
verdienen ook Dirk Abeloos en Herman Verberckmoes die op een humoristische wijze het
geheel presenteerden. Het applaus eindigde maar na twee bis-nummers! Een fijne avond
en een schitterende realisatie waar ons Gewest Antwerpen trots mag op zijn.

Op 27 januari overleed in het A.Z. Sint-Jozef te Mortsel Melanie
WEYMANS, echtgenote van ons bestuurslid Rik Van der Welk.
Melanie was 83 jaar en sukkelde reeds vele jaren met haar gezondheid, maar zij hield
zich steeds kranig zodat haar plots overlijden nog geheel onverwacht kwam. Talrijk
waren de familieleden en vrienden bij de uitvaartplechtigheid in de basiliek van Edegem.
Op het doodsprentje was haar leven mooi samengevat: ‘Je bleef in alles zo eenvoudig. Je
wilde gewoon een goed mens zijn. Nu weten wij hoe buitengewoon dit was’. We wensen
Rik, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
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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
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