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De Bond in Mortsel

Wij vernamen de geboorte van:
Esche
Marthe
Max
Elena

in het gezin

Bollaert
De Buysser
Wauters
De Mey

Pepijn
Judith
Ibtissam
Linus
Eliano
Yana
Vic

Buelens - De Wulf
De Clercq - Francq
El Makhloufi
De Bleser - Van Riel
Smits - Coremans
De Bel
Cornelissen
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zondag 23 maart

14u00 Tweedehandsbeurs speelgoed.

Zie website

zaterdag 26 april

7u45

Zie blz. 4 & 5

naar Ieper en de Vlaamse Velden

18 tot 22 augustus

Haakcursus: meer info in volgend nr. en website.

september

We staan weerom op de jaarmarkt met een standje.

zondag 26 oktober

Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info volgt later.

zondag 23 november

Gezond ontbijt: meer info volgt later op het jaar.

“Reeds voorbij….. maar goed bevonden…”
Zaterdag 22 februari heeft de jaarlijkse kwis van
onze afdeling plaatsgevonden in het Parkske.
In totaal werden 16 ploegen van 6 personen ingeschreven, ploegen met de meest originele benamingen : “Smarties”, “kwistet”, “simple minds”,
“Tinny gaat kwissen”, “ Ni goe wijs”, …
De toogploeg moest vaststellen dat of de kwissers
slimmer waren dan de vorige jaren, of de kwismaster van zijn pluimen aan het verliezen is. In de 4e
ronde behaalden 11 van de 16 ploegen het totaal
van de punten op de vraag met ARMEENS alfabet en 1 ploeg slaagde er in om alle bomen te
vinden aan de hand van hun bladeren.
Voor de eerste keer werden tijdens de pauze fritten en hamburgers binnen gesmokkeld in de
hoop dat versterking van de innerlijke mens ook de geest zou verlichten, zonder effect echter.
Of was het een hint naar de organisatie om niet alleen broodjes met kaas en hesp te verkopen
maar tevens warme hapjes te voorzien in de
toekomst?
De ereplaatsen gingen naar : op de 4e plaats
“Schoonbroers en schoonzussen”, 3e plaats
“ Garibaldis”, 2e plaats “Gezinsbond Hoboken” en op de 1e plaats met 111 punten
“Simple minds”.
Het was opnieuw een geslaagde avond en
een uitnodiging aan iedereen die er niet bij
was om een volgende keer in te schrijven.
J.V.
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Met de Gezinsbond naar Ieper
en de Vlaamse Velden.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN:
7.45 uur: Samenkomst aan de parking onder de brug aan de Boomse steenweg te Wilrijk,
recht tegenover ’T Spant, gelegen naast het (oude) kerkje van St Jan Vianney. Hier
is ruime en gratis parkeer gelegenheid. Vertrek te 8.00 uur.
’s Middags is er gelegenheid tot picknicken of een hapje te eten.
Ca 18.00 uur wordt een warme maaltijd voorzien (3-gangen).
Na de plechtigheid voor de ‘Last Post’ wordt de terugreis aangevat, zodat we ca. 22 uur terug
te Wilrijk aankomen.
DEELNAMEPRIJS:
De deelnemingsprijs voor Bondsleden bedraagt 45,00 euro (niet-leden betalen 65 euro).
In deze prijs zijn de reiskosten, de gidsen, de inkomgelden en het avondmaal inbegrepen.
INSCHRIJVINGEN:
Via overschrijving op rekening BE64 9730 3474 7252 van Gezinsbond Mortsel, uiterlijk voor
15 april 2014, met vermelding van aantal deelnemers.
Best vooraf contact nemen met Guido Voets, tel: 03 449 90 80, of via e-mail:
guido.voets@skynet.be Aarzel niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt.

Zaterdag 26 april 2014
In het kader van ‘100 jaar Grote Oorlog’ organiseert de Gezinsbond Gewest Antwerpen een
busreis naar enkele historische plaatsen in de Westhoek, waar tijdens de waanzinnige WO1
zoveel duizenden jonge mensen gesneuveld zijn. Het programma van deze reis omvat diverse
merkwaardige locaties zoals o.m.:
VLADSLO, het sobere maar zeer indrukwekkende ‘Soldatenfriedhof’ waar duizenden duitse
soldaten begraven werden. Het is vooral bekend door het ‘Treurende Ouderpaar’, een
beeldengroep ontworpen door Käthe Kollwitz. Zij maakte de beeldengroep voor haar
zoon Peter die hier in 1914 sneuvelde.
In PASSENDAELE bezoeken we het Memorial Museum. Vorig jaar werd een nieuwe uitbreiding van het museum geopend, waar de bloedige slag om Passendaele in 1917 in
herinnering wordt gebracht. De onderaardse gang brengt een beeld hoe de britse soldaten
hier onder de grond leefden.
Aansluitend volgt een bezoek aan het ‘Tyne Cot Cementery’, de grootste britse militaire
begraafplaats in Europa.
Na het avondmaal kunnen we in Ieper nog de ‘Last Post’-ceremonie bijwonen die sedert
1928 dagelijks door de blazers van de Vrijwillige Brandweer verzorgd wordt.
Gidsen zorgen de ganse dag voor begeleiding en toelichting en bovendien reist de groep
‘Les Voix Perdues’ met ons mee voor aangepaste omkadering met tekst en muziek.
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Onze Ticketdienst:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45
Voor tickets van UGC betaal je bij ons € 8,50 en je krijgt direct de korting van € 2,00 op je
gezinsspaarkaart zodat de bioscoopcheques je € 6,50 kosten. (aan de kassa reeds € 9,80)
Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je bij onze Ticketdienst kopen aan de prijs van
€ 9,95. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart zodat de Metropolis cheques
je bijgevolg effectief € 7,95 kosten.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)

“Reeds voorbij….. maar goed bevonden…”
Vormingsavond: opvoeden met een kwinkslag dinsdag 21 januari.
Creatief omgaan met kinderen onder leiding van mevr. Hilde Van Acker.
Het aantal inschrijvingen was groot waardoor we een tweede avond hebben georganiseerd op
dinsdag 25 februari in het stadhuis.
Tafel dekken, tanden poetsen, zich klaarmaken voor school, afspraken maken, niet zelden leidt
dit tot discussies tussen ouders en kinderen.
Met een beetje fantasie kan je deze dagelijkse beslommeringen speels aanpakken.
Door creatief te zijn, wordt het voor ouder en kind leuker om met deze problemen om te gaan.
Eerst kregen we uitleg van Hilde over wat het allemaal inhoudt. Dan werden we in groepjes
verdeeld en besprak elk groepje een bepaald probleem. Nadien bespraken we samen het probleem met daarop de oplossingen wat soms heel interessant was.
Het was een leerrijke avond over hoe je al spelenderwijs een probleem bij kinderen kan oplossen.
A.C.

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers, Guido Voets, Luk Servaes,
Lieve van den Daele-Drossaert Jan Veelaert, Agnes Corcellis.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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