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Wij gedenken

www.gezinsbond.be/mortsel
Verschijnt vier maal in 2010
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-
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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
0473 / 56 20 05
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 eerste kindje:

Jade

in het gezin

Van Baelen

Een tweede kindje:

Myrthe
Marie
Siska
Kamiel

in het gezin

Helsen - Van Dingenen
Verbeeck - Kampen
Vertongen - D’Exelle
Dessart - Van Lommel

Wolf

in het gezin

Verstuyft - Van Bedaf

Een derde kindje:
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ACTIVITEITENKALENDER
Augustus

do
zo

19 Gosa : bezoek Park Spoor Noord & Antwerpen Dam
22 Schorremorie , een klei-tof speelfestijn, een spetterend familiefeest.

September

za
zo

18 U kunt ons vinden op de jaarmarkt
26 Fietstocht

Oktober

zo
do
zo

17 Zoniënwoud dag
21 Leven en werk van Willem Elsschot
31 Tweedehandsbeurs

WINTERTWEEDEHANDSBEURS
BABY- KINDER- EN TIENERKLEDING &
GROTE STUKKEN (geen fietsen of speelgoed)

Zondag 31 oktober 2010

in ‘t Parkske - Mortsel

Verkooplijsten: verkrijgbaar vanaf 18 september 2010 om 10u00 tot uitputting van de
voorraad bij mevr. Laenen - De Schutter Maria Gorettistraat 20
Mortsel tel.: 03/455.59.77
Inschrijving bij afhalen van de lijsten - leden: 1,50 €/lijst , niet-leden: € 3,00/lijst

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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Schorremorrie 2010
Zijn je kinderen echte ravotters of hebben ze zin om zich eens volledig uit te leven?
Dan is Schorremorrie de perfecte afsluiter van de zomervakantie! Voor de 8ste keer op rij
kan je met het hele gezin afzakken naar De Schorre voor een leuk dagje uit.
Leuke animatie gaande van springkastelen, ponyrijden, circusshows, gocars, brandweerparcours, draaimolen, zweefmolen, ballenbad, workshops, …
Maar let op, van 13 uur tot 18 uur zijn alle kids de baas!
Praktisch:
Wanneer : Zondag 22 augustus van 13u tot 18u
Wie: families en kinderen van 0 tot 12jaar
Inkom: € 3,00 (€ 2,00 voor leden gezinsbond,)
Gratis < 3 jaar .
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OPGELET  OPGELET  OPGELET  OPGELET 
Stip snel zondag 26 september 2010 in je agenda aan, want dan gaan we fietsen!
We plannen een kindvriendelijke familiefietstocht.
Vertrek: 13u30 aan het stadhuis van Mortsel. Tegen 17 u zijn we terug.
Inschrijving: € 1,00 per persoon (met een maximum van € 5,00 per gezin)
Concrete info volgt in het volgende krantje.

Bericht aan alle sportieve gezinnen!
OPGELET  OPGELET  OPGELET  OPGELET 

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.

Met twee autocars reisden meer dan 100 Gezinsleden naar
Frans Vlaanderen en de Opaalse Kust.

Een teru
onze d
na
Boulogne
en
Opaals

Na de middag volgde een fikse w
uit Cap Gris-Nez langs de uitgest
repte stranden tot Wissant. De au
ten ons verder langs Duinkerke to
waar we in het Reigersnest verga
een smakelijk avondmaal.
Een dag vol zon en prachtig natuu
alle deelnemers zeer van genoten
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ugblik op
dagreis
aar
e-sur-Mer
n de
se Kust.

Via het Vlaam
se h
bereikten we B euvelland, met Cassel en Sin
oulogne-sur-M
t-Omaars,
er waar de gid
leidden in de h
sen ons rondistorische bov
enst
gezellige terras
jes konden gen ad en waar we van
ieten.

wandeling vanrekte en ongetocars brachot in Koksijde
st werden op

urschoon waar
hebben!
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(ge)zin in Zoniën
zondag 17 oktober 2010
Na het succes van de Brusseldagen die
de Gezinsbond de vorige jaren organiseerde brengen we dit jaar een nieuw
programma. Op zondag 17 oktober trekken onze leden een dagje naar het bos!
Het wordt een unieke belevenis voor het
hele gezin met aandacht voor bos en
natuur, voor cultuur en avontuur, voor
sport en spel, voor geuren en kleuren…
en dit alles in een van de merkwaardigste
bossen van Vlaanderen: het Zoniënwoud !
Dit evenement wordt de slotapotheose
van de ‘Week van het Bos in Vlaanderen’. Er wordt heel wat animatie voorzien,
zowel aan de verschillende ingangspoorten als langsheen de wandelingen in het
bos. Technopolis zal te gast zijn met leuke doe-activiteiten; er is gratis toegang tot
het Afrikamuseum met de tentoonstelling over de Congostroom en tot het Bosmuseum in Groenendaal. Verder zullen circusacts op grote hoogte iedereen verbazen.
Kortom een programma voor elk wat wils!
Praktische informatie en een gedetailleerd programma zal in ons ledenblad ‘De
Bond’ uitvoerig aan bod komen. Raadpleeg ook onze website en de mededelingen
in ’t Periodiekske en natuurlijk brengen wij alle info in ons volgend Krantje, dat u
in september mag verwachten.
Tickets in voorverkoop (tot 1 oktober) kosten voor onze leden: € 2,00! Niet-leden
betalen €5,00.
Kinderen van 6 tot 11 jaar: € 1,00. Kinderen 0-5 jaar: gratis.
Noteer alvast zondag 17 oktober in uw agenda! Het wordt beslist een unieke belevenis. Mis dit niet!
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Donderdag 19 augustus 2010 om 14 uur
Bezoek Antwerpen Dam – Park Spoor Noord
Prijs : € 4.00 voor leden
€ 7.00 voor niet leden.
Bereikbaar met tram 12, halte WILLIGERSTRAAT.
We spreken af aan Station Dam.

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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WILLEM ELSSCHOT en de Bond.
Precies 50 jaar geleden overleed Willem Elsschot, een der
meest invloedrijke auteurs die Vlaanderen gekend heeft.
Dit jaar is dan ook een huldejaar voor deze schrijver met
tal van festiviteiten, manifestaties en tentoonstellingen !
Ook de Bond wil dit jaar Elsschot herdenken want Alfons De Ridder was met zijn groot gezin met vijf kinderen niet alleen lid van de Bond maar hij verzorgde ook
vijf uitgaven van de ‘Almanak der Kroostrijke
Gezinnen’, van 1933 tot 1941.
Op donderdag 21 oktober 2010 organiseert GOSA in
het Bondshuis te Antwerpen, Schermersstraat 32, een
voordracht met projectie over ‘Leven en Werken van
Willem Elsschot’.
Aanvang te 14 uur.
Deelnemingsprijs: € 3,00 (niet leden: € 6,00).
Vooraf inschrijven: zie onderaan bij Gosa Nieuws blz. 9.

■ Na een moedig gedragen ziekte overleed op 10 maart 2010 in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Herentals Rita WILLEMEN, schoondochter van ons bestuurslid Rik Van der
Welk. Rita was 55 jaar en gehuwd met Johan Van der Welk. Samen met hun twee
zonen en schoondochters, familie en vele vrienden had op 20 maart de uitvaartplechtigheid plaats in de stemmige kerk van het Begijnhof te Herentals.
■ Onder grote belangstelling had op 29 mei in de St-Walburgiskerk te Antwerpen de
uitvaartliturgie plaats voor Guido CLAESSEN, broer van ons bestuurslid Magda
Jaeken-Claessen. Guido Claessen was 71 jaar oud en werd priester gewijd in 1963.
Hij was vele jaren leraar aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen en later ook verbonden aan de parochie van O.L. Vrouw te Schoten / Koningshof. Ook zijn bekommernis voor de kerk in Mali werd terecht in herinnering gebracht.
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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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