Onze gidsen vertelden boeiend langs de holle wegen van het Hageland !
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Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06
denisevandenrijm@hotmail.com

Jan Veelaert
Heldenhuldenlaan 15
03 / 449 56 66
jan.veelaert@skynet.be

Algemeen Secretariaat

Ledensecretariaat
Koen Hermans
Floris de Cuijperstraat 31 bus 4
tel. 03 / 337 92 81 GSM 0468 / 19 63 14
gezinsbond.mortsel@telenet.be

An Servaes - Sysmans
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
an.sysmans@belgacom.net

Penningmeester

Ticketdienst

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

Ingrid van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45
ingrid.baekelmans@live.be

ACTIVITEITENKALENDER

zondag 28 juni

14u00 Gezinsfietstocht. Zie onderaan deze blz.

zondag 30 augustus

13u00 Schorremorrie: zie blz. 12.

Maandag 28 september

20u00 Erven en/of schenken: zie blz. 9.

zaterdag 10 oktober

Toverland: zie blz. 6 – 7.

zondag 25 oktober

Tweedehandsbeurs kleding: meer info in volgend nummer.

zondag 29 november

Gezond ontbijt: meer info in volgend nummer.

Spaarkaartafgevaardigde

Spoor- & GSMkaarten

Luk Servaes
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20
03 / 455 59 77
liliane.laenen@hotmail.com

Grootoudersactie (Gosa) Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42

Tel. 03 / 449 18 03

Kinderoppasdienst
Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254 E
GSM KOD 0479 / 27 02 31
Tel. 03 / 440 55 07

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58
Tel. 03 / 455 60 36

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje:

Ella
Lowie

in het gezin

-2-

Leemans - Bekx
Leys - Gilissen
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RESERVEER TIJDIG JE BABYSIT BIJ DE
KINDEROPPASDIENST
Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58 - 03 / 455 60 36
Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31 - 03 / 440 55 07
Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.
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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)

Rik Van der Welk in ziekteverlof.
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Ons bestuurslid Rik Van der Welk die reeds vele
jaren verantwoordelijke was voor de GOSAwerking, zowel in onze afdeling als voor het Gewest Antwerpen, is ernstig ziek geweest. Gelukkig
is zijn toestand ondertussen verbeterd en is
hij nu voor revalidatie opgenomen in
een home te Zandhoven. Voorlopig is
hij evenwel niet in de mogelijkheid zijn
taak voor de GOSA op te nemen. Wij
wensen Rik een spoedig herstel toe.
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Ga met de Gezinsbond de uitdaging aan en een voordeeltarief richting Toverland!
Gezinsbond
Tarief

Beleef met de Gezinsbond een magische ledendag
ZATERDAG 10 OKTOBER - TOVERLAND
Ga met de Gezinsbond richting attractiepark Toverland in Sevenum (Nederland). Een nieuw
topattractiepark. Magische beleving staat voorop en gezinnen zullen hun hart kunnen ophalen
bij de vele en leuke activiteiten.
Attractiepark Toverland (n)ooit van gehoord?
Attractiepark Toverland richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen tussen 3 en 14 jaar,
jong en oud kunnen er hun hartje ophalen op de vele attracties en genieten van de leuke activiteiten in de vier parkzones, reis nu al virtueel door de Magische Vallei, Troy Area, Magic Forest en Land van Toos. Surf snel naar www.toverland.nl
Magisch
'Het' thema van Toverland, 2 indoorhallen en 8 ha buitenruimte. Zelfs bij slecht weer een
zekerheid tot veel gezinsplezier.
'Jommeke in Toverland'
Jommeke bestaat dit jaar 60 jaar en met de nodige toeters en bellen zal hij ook in Toverland
voor de Gezinsbond aanwezig zijn. Met:
Extra activiteiten in Toverland met Jommeke;
Een verjaardagspakket van Jommeke aan een voordeeltarief € 5,00 i.p.v. € 20,00 in Toverland af te halen;
Een verkoopstand met strips van Jommeke aan voordeeltarieven.
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Tarief
Toverland

korting

Volwassenen en kinderen vanaf 120cm

€ 17,00

€ 26,00 kassa
€ 23,50 online

€ 9,00
€ 6,50

Kinderen tussen 90cm
en 120 cm

€ 9,00

€ 16,50 kassa
€ 16,00 online

€ 7,50
€ 7,00

Kinderen kleiner dan
90cm

gratis

gratis

Als gezin bespaar je al snel 30 tot 50 euro op een dagje Toverland. Het lidgeld op 1 dag terugverdiend!

En, als extra geven we je het parkingticket cadeau = € 7,00 extra korting
MAAR misschien nog wel veel leuker… met de bus allemaal samen naar
Toverland.
Het Gewest Antwerpen overweegt in samenwerking met plaatselijke afdelingen om één of meerdere bussen in te leggen voor vervoer naar Toverland, waar er waarschijnlijk een opstapplaats zal zijn aan het rond punt van
Wommelgem. Bij het ter perse gaan van dit “Krantje “waren evenwel nog
weinig of geen praktische gegevens beschikbaar. Via onze website zullen
we hieromtrent zo vlug mogelijk nadere informatie verstrekken.

!!! De uitstap naar Toverland is enkel voor leden van de Gezinsbond !!!.
Tot zaterdag 10 oktober!
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Infoavond ‘Erven en/of schenken’
Jammer genoeg krijgt iedereen vroeg of laat te maken met een erfenis of nalatenschap. Ook
wij als Gezinsbond willen dit onderwerp bespreekbaar maken. Daarom organiseren we in samenwerking met de stad Mortsel een infoavond over erven of schenken. Notaris Knevels legt
op deze avond de mogelijkheden en verschillen uit.
Heerlijk smullen met de hele familie kan in één van de negen
restaurants van Colmar. Lekkere buffetten worden gecombineerd met een hoofdgerecht dat aan tafel wordt bediend. Kleine
en grote lekkerbekken (tot 12 jaar) genieten van aangepaste
menu's. Dranken zijn steeds inbegrepen in de prijs.

Alle geïnteresseerden zijn welkom
op 28 september 2015 om 20u in het stadhuis.
Deze infoavond is in samenwerking met de Ouderenadviesraad.

Spaarkorting
Als lid van de Gezinsbond eet je bij Colmar met 5 % spaarkorting op het totaal van het ticket. Bovendien krijgen kinderen tot
en met 12 jaar hun menu met 50 % korting. Deze kinderprijs is
cumuleerbaar met de spaarkorting.

Andere activiteiten van de ouderenadviesraad.
Laatste receptie ‘Beweeg op maat!’
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!!! Oproep !!!
Wij nodigen alle kinderen uit om mee te werken aan ons volgend “Krantje”.
We verwachten gedichtjes of korte verhaaltjes, bij voorkeur handgeschreven met een tekening
of foto (maximum 10x10cm). Het thema is “vakantie”
Gelieve alles voor 15 augustus op te sturen naar:
Viviane Handig
Oude baan 105
Mortsel
Mailen mag ook: gezinsbond.mortsel@skynet.be
Misschien staat jou bijdrage in “ons krantje” van september.
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Met de Gezinsbond naar het Hageland.
1 In het Begijnhof te Diest konden
enkele regendruppels de wandelaars
niet weerhouden...

2 De Maagdentoren aan de Demer in
Zichem is zelfs in restauratie nog
imposant.

3 De statige waterburcht waar de
Heren van Horst vele eeuwen verbleven blijft nog steeds indrukwekkend!

1

De jaarlijkse uitstap van Gewest Antwerpen op zaterdag 25 april was ook dit jaar
weer een schot in de roos.
Een trip naar het Hageland stond op het programma.
Na een korte stop aan de kerk van Veerle die grotendeels opgetrokken is in de typische ijzerzandsteen van de streek ging het richting Averbode voor een bezoek aan de
abdijkerk en haar kerkhof.
In Zichem passeerden we langs de boerderij waarin zich het jeugdleven van Ernest
Claes heeft afgespeeld en een korte wandeling in de Demerbroeken bracht ons langs
plekken waar Claes over geschreven heeft zoals de Maagdentoren die men nog volop
aan het restaureren is.
In het Begijnhof van Diest werden de meegebrachte boterhammen genuttigd.

3

Na de middag stond nog een stadswandeling in Diest en begeleid bezoek aan de
Citadel op het programma . Via Scherpenheuvel, een bezoek aan de Basiliek en een
wandeling door de Hagelandse wijngaarden ging het richting kasteel Van Horst, de
waterburcht thuishaven van de stripfiguur De Rode Ridder.
Een mooie dag werd afgesloten in het restaurant Wagenhuis waar we onze vermoeide benen onder tafel mochten schuiven voor een verzorgde en lekkere maaltijd.
Dank aan de organisatoren en de gidsen Jan en Peter voor een geslaagde dag !
J.V.
Hiernaast enkele foto’s

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

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