Een stemmige rustpauze bij het monument ‘Le
Canadien’ tijdens onze rondreis in de Westhoek.
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Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje: Alex
in het gezin
Theo
Marcelle
Sander
Louise
Clara
Simon
Lenn

Romandic
D’hollander - Schoenmaker
Meyvis
Van Rompaey - Deprez
Sanders
Dupont -Vereecke
Janssen
Huygelen - Bruininckx

Een derde kindje:

Caremans - De Hauwere
Brands - Wynen

Arthur
Minne

in het gezin
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18 tot 22 augustus

Haakcursus voor kinderen

zie blz. 7

31 augustus

Schorremorrie : zie blz. 11 en kortelings op de website.

september

We staan weerom op de jaarmarkt met een standje.

zaterdag 18 oktober

Oostende dag (nationale manifestatie) meer info volgt later.

zondag 26 oktober

Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info in volgend nr..

zondag 23 november

Gezond ontbijt: meer info in volgend nr..

15 juni organiseert de Poolse gemeenschap haar tweede gezinsdag op het stadsplein hier in Mortsel vanaf 12u.00
Leuke familie-activiteiten met muziek en dans.
Ook de Gezinsbond van Mortsel zal aanwezig zijn.
Iedereen is welkom!
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Een rondreis door een gekwetst landschap …
Met 125 waren we present, zaterdag 26 april om 08h00 ’s morgens onder de brug in Wilrijk
om een rondreis te starten door een gekwetst landschap en zo de 100ste verjaardag te herdenken van de ‘Grooten Oorlog’.
Op het programma stond een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo. Hier
liggen meer dan 25.000 jonge Duitsers begraven onder eenvoudige platte stenen en bevindt
zich het aangrijpende kunstwerk ‘Die Eltern’ van Käthe Kollwitz.
Tyne Cot Cemetry in Passendale is één van de meer dan honderdvijftig begraafplaatsen voor
Britse gesneuvelden gelegen rond en in Ieper. Twaalfduizend soldaten tussen zestien en vierenzestig jaar. Vele gesneuvelden zijn onbekend gebleven, op hun gedenksteen staat vermeld ‘
a soldier of the Great War, known unto God’.

Het immense Britse kerkhof ‘Tyne Cot’ te Passendale.

Een ontroerend moment met ‘Les Voix Perdues’ bij de
Treurende Moeder van Käthe Kollwitz in Vladslo.

Les Voix Perdues vzw, een a capella collectief van 4 mannenstemmen, brachten op elke locatie die we bezochten één of meerdere liederen uit of over Wereldoorlog 1. Op die manier werd
op een heel bijzondere wijze de geschiedenis voelbaar.

Het 10-meter hoge monument ‘Le Canadien’
ter herinnering aan de slachtoffers van de
gasaanvallen.

Na een kort bezoek aan het Canadian Monument, waar de Duitsers in 1915 voor het eerst geëxperimenteerd hebben met chloorgas, ging het richting Zonnebeke voor het verorberen van
de meegebrachte boterhammen.

In 1914 droegen de soldaten nog een blauw
uniform met de ronde platte muts, die ook
als spotnaam ‘camenbert’ genoemd werd…!

In twee groepen werd na de middag het gerenoveerde Memorial museum Passchendaele bezocht. Een prachtig museum, zeker het bezoeken waard. Als bezoeker heeft men hier de mogelijkheid om gereconstrueerde loopgraven, schuilkelders en ingegraven slaapvertrekken te
betreden en een idee te krijgen van de omstandigheden waarin onze soldaten vertoefden.
Via de site Hill 60 ging het dan richting Ieper voor het bezoek aan de alom bekende Menenpoort. 54.896 namen van vermiste Britse soldaten staan gebeiteld op de wanden van de Menenpoort.
Na een verzorgd avondmaal hebben we de Last Post bijgewoond en ook hier hebben Les Voix
Perdues nog eens de mooiste van hun liederen ten gehore gebracht.
Graag zou ik, in naam van de deelnemers, het Gewest Antwerpen en de gidsen willen bedanken voor de organisatie van een kwaliteitsvolle dag die tot in de details voortreffelijk geregeld
was en het koor Les Voix Perdues voor hun muzikale omkadering.
Jan Veelaert
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Ook goesting om een elektrische fiets aan te schaffen?

Programma haak-5-daagse met De Bond - 2014
Week van 18 tot 22 augustus 2014 – Kaleidoscoop Molenstraat 50 - Mortsel
Beginners
De beginners starten van nul en ontdekken dag na dag een nieuwe steek of techniek en beleven
na een kort gevecht met de lussen en de haakpen, het plezier om zelf aan de slag te gaan. Elke
dag nemen ze iets nieuws mee naar huis en krijgen ze de mogelijkheid om het ook thuis verder
te maken. Uiteraard wordt er ook ingespeeld op de vragen van de deelnemers.
Blijkt dat een beginner toch al ver genoeg staat om aan te sluiten bij de tweede groep, dan kan
dat ter plaatse geregeld worden.
Dag 1: ketting haken (vriendschapsbandjes – fotokadertje)
Dag 2: vaste leren met een spiraalhandwerkje (potloodpotje)
Dag 3: stokje leren in spiraalhandwerkje + ronde start + meerderen (glasonderlegger met picot)
Dag 4: werk leren opstarten op ketting, keren en rijen gelijk haken (sjaaltje voor een knuffel of
opstarten eigen sjaal, thuis verder af te werken) – wegwijs in beschrijving
(lieveheersbeestje, popje, windlichtje, vaasje,… naar keuze)
Dag 5: op basis van aangeleerde technieken zelf een klein werkje ontwerpen (sleutelhanger of
hebbeding)

De ouderenadviesraad organiseert:
Veilig op de elektrische fiets
De elektrische fiets is al lang geen uitzondering meer. De fiets met trapondersteuning biedt
dan ook mooie voordelen: het is een goedkoop alternatief voor de auto, goed voor het milieu
en bovenal dé manier om te blijven genieten van fietsen. Toch zorgt de elektrische fiets ook
voor onzekerheden. Hoe zit het met wetgeving? Is die snelle fiets wel veilig? Waar moet ik
op letten bij de aankoop? Hoe zit dat met de batterij en wat bij herstellingen?
Op 27 juni om 9.30u organiseert de dienst Welzijn en de ouderenadviesraad de info sessie
‘Veilig op de elektrische fiets’. Tijdens deze sessie krijg je een antwoord op al je vragen. Nadien kan je ook aan de slag met enkele verschillende soorten elektrische fietsen op een fietsvaardigheidsparcours.

Gevorderden
Deelnemers die de basissteken (losse, vaste, stokje) al kennen en deze vlot kunnen haken, kunnen aansluiten bij deze groep. Het programma is hier minder gebonden aan bepaalde steken of
technieken, maar heeft de bedoeling dat de deelnemers meer inzicht krijgen in haakwerk en er
vooral veel plezier aan beleven.
Programma:
· Fantasiesteken ontdekken en uitwerken
· Bestaande beschrijvingen ontcijferen en snuisteren in haakboeken en - magazines
· Hulp bij eigen werk
· Eigen ideeën leren uitwerken en een beschrijving maken
· Verzoeken en vragen van de deelnemers zelf
Prijs: 45 euro voor leden van de Gezinsbond – 55 euro voor niet-leden
Lesmateriaal en lesboekje inbegrepen - Materiaal voor eventueel eigen sjaal of ander persoonlijk werk wordt door de deelnemer zelf meegebracht.

meer info en inschrijvingen: Liesbeth Luts 03 444 17 76 of Liesbeth.luts@mortsel.be
Deelname kost € 4.00.
vooraf inschrijven is verplicht.

Lessen: duur max 2.30 uur – 10 tot 12.30 uur
Leeftijd: vanaf 8 jaar (op basis van geboortejaar) tot …
In geval van grote belangstelling kan er een bijkomende groep in de namiddag georganiseerd
worden of kunnen starters en gevorderden in aparte groepen werken.

Wil je op de hoogte zijn van wat Mortsel voor 60-plussers organiseert?
Stuur een e-mail naar liesbeth.luts@mortsel.be met nieuwsbrief in de titel en je krijgt tweemaandelijks een elektronische nieuwsbrief in je mailbox.

Inlichtingen en inschrijvingen:
voor de Gezinsbond Agnes Corcellis (03/295 55 20 of agnes.corcellis@gmail.com)
voor Atelier 105 Annemie Hélin (03/455 85 83 of atelier 105.net)
Betalingen: bedrag storten op rek. nummer 001-4938489-04 van Atelier 105 ten laatste op 15
augustus 2014
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Tweedehandsbeurs kleding 9 maart 2014
Een stralende dag met temperaturen tot 20°C
en dit begin maart.
Niet meteen de ideale dag voor een tweedehandsbeurs zou men denken.
Vóór wij, de vrijwilligers van de
gezinsbond, aan
de verkoop begonnen, konden
we even van de
zon genieten. In
de speeltuin bleek
dat we niet de
enigen waren.
Heel wat gezinnen hadden post
gevat op één van
de bankjes in het park.
Ondanks het goede weer stond er ook deze
keer een lange rij wachtenden voor de deur.
In de speeltuin bleven vaders met de kinderen
verder spelen. Ondertussen kon mama rustig
shoppen.
Graaien,
bekijken,
even bedenken,
nog eens
bekijken
en
dan
toch
de
zak in.
Er werd
voor bijna
45% verkocht deze
beurs.
De gezinsbond en verkopers mogen dus zeker
tevreden zijn.
Hopelijk zien we u in oktober terug.
-8-

De speelgoedbeurs, feest voor groot en
klein
23 maart hielden we onze speelgoedbeurs.
’s Morgens wordt al het speelgoed gebracht, elk stukje krijgt zijn plaatsje, alles
wordt mooi klaargelegd. Om 14u gaan de
deuren open, een
enthousiaste rij mensen staat al een tijdje
te wachten. Mensen
komen binnen,…en
blijven komen, 209
in het totaal: moeders
en vaders met kleine
kindjes, grote kinderen, oma’s, opa’s,
onthaalmoeders,…
iedereen komt een
kijkje nemen en vult
zijn speelgoedkast
met leuke spulletjes aan heel zachte prijsjes.
Van al die aanwezigen zijn vooral de kinderen in hun nopjes: een meisje glundert
met haar nieuwe poppenhuis, een broer en
zus rijden fier op hun nieuwe tractor, een
tiener kan niet wachten
om het nieuwe playstation spelletje uit te
proberen en de zwangere mama ziet haar
kindje al liggen op de
speelgoedmat die ze
op de kop heeft kunnen tikken.
Het was een succesvolle beurs. De verkopers die ’s avonds hun
niet verkochte spulletjes terug komen halen, zijn tevreden: hun
speelgoedkast heeft
terug wat meer plaats en met de opbrengst
kan er weer terug wat leuks gekocht worden!
Zij die nog twijfelen: kom volgend jaar
zeker een kijkje nemen!

RESERVEER TIJDIG JE BABYSIT BIJ DE
KINDEROPPASDIENST
Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58
Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.
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RED STAR LINE MUSEUM
De rondleiding door het Red Star Line museum
brengt je naar verschillende bestemmingen. Vanuit
Warschau reis je via Antwerpen naar Amerika,
waar hopelijk een beter leven wacht.
Je treedt in de voetsporen van landverhuizers en
ervaart hun enthousiasme en angst, hun spanning en
onzekerheid. Je beleeft het afscheid en de obstakels, maar ook het avontuur, de ontdekkingen
en de hoop op een nieuw leven aan de andere kant van de oceaan.
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Onze Ticketdienst:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45

Het museum vertelt de geschiedenis van de landverhuizers aan de hand van menselijke verhalen. Het is een bijna vergeten geschiedenis, die je levend houdt door te luisteren en te reageren, door ze aan te vullen en te delen. Zo boek je bij het Red Star Line museum niet alleen
een tocht naar het verleden, maar ook naar vandaag en de toekomst.

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)

Wanneer:
Waar:

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.

Prijs:
Inschrijven:

donderdag 18 september om 14u
duur: 90 min
Red Star Line museum
Montevideostraat 3 - 2000 Antwerpen
€8,00 voor leden, €12,00 voor niet-leden
tel: 03 233 64 18
inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be

INFONAMIDDAG MET ENI-ADVISEUR.
Energie besparen? Controle krijgen op je energiefacturen?
Met tips van de ENI-adviseur kan het. Breng alvast je laatste
jaarafrekening mee. Je kan die middag met al je vragen over energie terecht. Een infonamiddag op maat van Gosa-leden!
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Inschrijven:

donderdag 2 oktober om 14u
Bondshuis, Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen
gratis
tel. 03/233 64 18
inschrijvingen@gezinsbond-antwerpen.be

EUROPA: VLOEK OF ZEGEN

(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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De Europese Unie is uitgegroeid tot een complexe organisatie. De impact van de EU is dan
ook sterk toegenomen. Professor Hendrik Vos is een veelgevraagd commentator over de Europese Unie. Hij analyseert de impact van de Unie op het leven van alledag en licht de werking van de Europese instellingen toe.
Wanneer:
maandag 3 november om 20u
Waar:
Bib, Bist 1, 2610 Wilrijk
Meer info volgt later

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

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

- 10 -

- 11 -

De reconstructie van de loopgraven in
het vernieuwde museum van Passendale.
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