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Tweedehandsbeurs blz. 3
Zevende ontbijtbuffet blz. 4
Voorstellingen i.s.m. het Cultureel Centrum : blz 5 & 6
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Gezinsfilmfeest blz. 9
Gosa blz. 10
Verschijnt vier maal in 2009
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Nr. 3

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
03 / 455 98 86 (na 19 u 30)
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

Met vreugde vernamen wij de
geboorte van:
Een tweede kindje:

Kiran
Stijn
Casper

Een derde kindje:

Wies

in het gezin

Van Brussel - Allouni
Loyen - Van Gaelen
Vriens - Verbert
Beukeleirs - Jespers
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ACTIVITEITENKALENDER
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do 29 GOSA— bezoek aan de O.L.V Kathedraal Antwerpen

November

wo
Zo
wo
za
do
za
zo

December

wo 23 Mister O

Februari 2010

za

4
8
11
14
26
28
29

De sneeuwkoningin
bezoek aan Luchthaven Deurne
4hoog
gezinsfilmfeest
Gosa herfstfeest
hoe het varken aan zijn krulstaart kwam
Gezond ontbijten

6 Valentijnsconcert

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

Zondag 25 oktober 2009

in ‘t Parkske - Mortsel

Verkooplijsten: verkrijgbaar vanaf 19 september 2009 om 10u00 tot woensdag 14 oktober of 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 van de bond: 1,50 €/lijst (lidnr. vermelden)
niet-leden:
3,00 €/lijst
Verkoop:
Tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom en kinderopvang: Gratis
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Zondag 29 november

Zevende ontbijtbuffet.
Hebt u zin om samen met ons en andere gezinnen gezond te ontbijten dan verwelkomen wij u, samen met uw gezin, tussen 9.00 en 11.00 uur in zaal ’t
Parkske in de Edegemsestraat 26 te Mortsel. Net zoals de voorgaande jaren
verwachten wij rond 11 uur Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, die een leuke
verrassing meebrengen voor alle kinderen tot 12 jaar.
Prijs: leden: € 3,00 per persoon (max. € 12,00 per gezin)
Niet-leden: € 5,00 pp (max. € 20,00 per gezin)
Vooraf inschrijven bij fam. Van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8 te Mortsel

tel. 03-455.53.45
e-mail: voorzitter.gezinsbond.mortsel@telenet.be

Vooraf betalen op rekening nr. 789-5263489-93 van de Gezinsbond Mortsel, met
vermelding van naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 jaar.

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.
Bioscoopcheques voor METROPOLIS zijn weerom duurder geworden. Deze 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.
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Mark-Liebrecht
Schouwburg
H. Kruisstraat
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Naar Hans Christian
Andersen.
Tekstbewerking: André
Sollie. Regie: Stef
Lernous. Scenografie en
figuren: Paul Contryn.
Spel: Isabel Leybaert en
Paul Contryn
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Regie en verhaal: Philippe Verkinderen.
Scenografie: Michel Verkinderen.
Spel: Kevin Bellemans (Stijn van tv-programma BASTA).
Muziek: Stefan Gaelens.
Productieleiding: Robbie Boi.
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Mr 0: Gilles Monnart, Muriel Janssens. Piano: Kristof Engelen. Contrabas:
Jeroen Vanhoorne. Saxofoon: Roeland Vanhoorne. Drums: Willem Vanhoorne. Scenografie: Jos Deconinck. Regie en choreografie: Gilles Monart
i.s.m. Muriel Janssens en Jos Deconinck.
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Bezoek mee de

op zondag 8 november 2009
De laatste jaren is er heel wat commotie en discussie geweest
omtrent de vlieghaven in Deurne. Om de verplichte veiligheidszone te kunnen verwezenlijken dient de Krijgsbaan aangepast: een tunnel of een omleidingweg? Maar kennen we eigenlijk wel de vlieghaven, die aan Mortsel grenst? Wat is de historiek van deze luchthaven? Welke vluchten gebeuren hier nog?
Vele vragen die bij een bezoek ter plaatse verduidelijking zullen krijgen. Daarom nodigen wij onze leden uit voor een bezoek onder leiding van een deskundige gids.
We bezoeken niet alleen de vlieghaven met haar beveiliging en de vliegtuigloodsen
maar we brengen ook een bezoek aan het boeiende museum ‘Stampe en Vertongen’
waar tal van historische vliegtuigen zowel uit WO I als uit WO II kunnen bewonderd worden.
Neen, dit mag je beslist niet missen!
Praktische info:
- Samenkomst ter plaatse aan de bushalte (lijn 14) om 14.15
uur. Aanvang van het bezoek om 14.30 uur stipt.
- Bereikbaar met bus 14. Ruime parking ter plaatse.
- De deelnemingsprijs bedraagt 5,00 euro per persoon (kinderen
tot 12 jaar: 3,50 euro). Deze prijs omvat zowel de rondleiding
op de vlieghaven als de inkom voor het museum.
- Duur van het bezoek: ongeveer 2.00 uur. Nadien kan je nog
napraten bij een frisse pint in de vernieuwde cafetaria van de
vlieghaven.
- Gezien het aantal deelnemers beperkt is dient wel vooraf ingeschreven bij ons bestuurslid Guido Voets.
Telefoon: 03 / 449.90.80 of via
E-mail: guido.voets@skynet.be.
Betaling bij samenkomst ter plaatse.
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BONDig nieuws
■ In ons vorig nummer moesten wij het droeve nieuws melden
van het overlijden van Luc Van Hoof, echtgenoot van Agnes
Corcellis. In de huidige omstandigheden zag Agnes niet meer
de mogelijkheid om de taak van secretaris waar te nemen, taak
die ze meerdere jaren vervulde en waarvoor we ze veel dank
verschuldigd blijven.
An SERVAES is bereid om deze taak op zich te nemen. Het
Bestuur is bijzonder verheugd dat het belangrijke secretariaatswerk alzo verder zal gezet worden. We wensen An alvast veel
moed en zijn overtuigd dat met haar inzet ons secretariaat verder in
goede handen blijft. Dank An, en veel succes!
■ Goed nieuws voor muziekliefhebbers. Op vrijdag 16 oktober organiseert het Vlaams Symfonisch orkest een concert in de St-Theresiakerk.
Op het programma werken van Wagner, Mendelsohn, Beethoven en
Schubert. Vioolsoliste is Lei Wang. Leden van onze Gezinsbond kunnen kaarten bekomen aan 10 euro i.p.v. 15 euro. Wel vooraf contact
opnemen met Luc De Ruyter op tel. 03 / 322 41 54.
■ Zondag 13 september had de jaarlijkse Open Monumentendag
plaats. Het Antwerps Bondshuis in de Schermersstraat was dit jaar ook
geselecteerd en zette de deuren open. Wij mochten niet minder dan 545
bezoekers ontvangen, die veel belangstelling toonden voor het fraaie
interieur dat in 1912 werd uitgevoerd volgens ontwerp van architect
Flor Van Reeth, die destijds nog gemeentearchitect van Mortsel was.
Dank zij de medewerking van 25 vrijwilligers kregen de bezoekers een
goed onthaal.
■ Na onze uitstap vorig jaar naar Den Haag en dit jaar
naar Xanten en Aken wordt thans reeds de uitstap voor
volgend jaar druk voorbereid. Op zaterdag 24 april
2010 reizen we naar Noord
Frankrijk, met bezoek aan StOmaars, Cap Blanc-Nez en Wissant aan de Opaalkust. Terugreis
langs het vakantiehuis Reigersnest aan onze Vlaamse Kust.
Noteer alvast deze datum!
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■ VALENTIJNSCONCERT:
zaterdag 6 februari 2010 om 20.00 uur vindt het zoveelste
valentijnsconcert plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen onder de titel “ Van
Harte”. Kaarten kunnen reeds gereserveerd/besteld worden bij onze ticketdienst aan € 22,00
per kaart voor leden en € 30,00 voor niet-leden van de Gezinsbond.
(Contactgegevens Ticketdienst : zie blz. 4)
■ WANDKALENDERS:
De wandkalenders 2010
zijn beschikbaar en staan volledig in het teken van de
“Kinderrechten”. Deze kalenders, die het formaat hebben van een A4 blad, zijn verkrijgbaar tegen het ronde
bedrag van € 3,00 per stuk. Wil je ook een wandkalender bekomen, neem dan contact op met één van onze
bestuursleden of schrijf het bedrag over op de rekening
789-5263489-93 van Gezinsbond Mortsel met vermelding van “wandkalender(s) + afleveradres” en wij zorgen ervoor.

GEZINSFILMFEEST
Zaterdag 14 november in UGC om 11.00 uur
Op een dag duikt in de kamer van de tienjarige Lilly zomaar, samen met het
kleine onhandige draakje Hector, een magisch boek op. Surulunda, een geheime heks uit de magische wereld, heeft Lilly uitgekozen om haar opvolger te
worden en het draakje Hector zal alles aan Lilly uitleggen. Lilly moet echter
eerst binnen negenennegentig uur bewijzen dat ze het waard is en deze taak
aankan. Het magische boek belooft spannende avonturen, waarvan sommige best gevaarlijk zijn. Zo is
de slechterik Hieronymus bijvoorbeeld van plan de wereld over te nemen. Lilly zal deze magiër onder
ogen moeten komen en bewijzen dat ze goed genoeg is om de nieuwe geheime heks te worden. En dan
moet ze tussendoor ook nog op haar kleine broertje Leon passen...

Leden betalen 3,00 euro/persoon met een maximum van € 12,00 per gezin ongeacht het aantal
kinderen. Een gezin met bijvoorbeeld 3 kinderen en 2 volwassenen betaalt ook maar € 12,00
(enkel voor eigen kinderen). Niet-leden betalen € 7,00 per persoon.
Kaarten kunnen bekomen worden door:
* te telefoneren van 26 t.e.m 30 oktober op het nummer 03 / 233 64 18 of 03 / 233 40 45
enkel tussen 10.00 en 16.00 uur (vrijdag tot 14.00 uur)
* te mailen van 26 oktober t.e.m. 1 november op volgend adres: projecten@gezinsbondantwerpen.be
Steeds lidnummer vermelden!!!
De kaarten moeten betaald zijn vóór 6 november anders worden ze niet weerhouden.
Rekeningnummer 320-0089491-30 van Gezinsbond Antwerpen, Schermersstraat 32,
2000 Antwerpen. In de mededeling zet je: gezinsfilmfeest + volgnummer
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Donderdag 29 oktober 2009 om 14.00
uur
Bezoek aan de O.L.Vrouwkathedraal
RE-U-NIE van Quinten Matsijs tot Pieter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal. Deze unieke
tentoonstelling brengt een verhaal van het hoogste gehalte.
Een niet te missen spektakel!!!
Waar: we komen samen aan de ingang van de Kathedraal om
13.30u
Prijs : leden € 3,00 pp niet leden € 6,00 pp
Inschrijven: ten laatste 2 2 oktober 2 0 0 9 ( z i e o n d e r a a n )

Donderdag 26 november 2009 om 14.00 uur
GOSA feest

Een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, animatie, speculoos en een gratis
tombola.
Waar:
Schermersstraat 32 te Antwerpen
Prijs :
leden € 10,00 pp
niet leden € 15,00 pp
Inschrijven: ten laatste 19 november 2009 ( z i e h i e r o n d e r )
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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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, Paul Switsers.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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