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Wij vernamen de geboorte van:
Een eerste kindje:

Amber

in het gezin

De Cat

Een tweede kindje:

Daan
Matteo
Len
Wies
Seppe

in het gezin

Vertongen - Looyenstein
Ferrant
Hermann - Dene
van Baerle - Arnoudts
Van Dijck - Van Pul

Een derde kindje:

Isa
Elias

in het gezin

Fret - Hannes
Van Den Eede - De Jonghe

Een vierde kindje:

Suzanne

in het gezin

Nobe - Van Ongeval
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ACTIVITEITENKALENDER
September

do
zo

23 GOSA : Bezoek Tropisch Instituut zie blz. 9
26 Tour de …… zie blz. 4

Oktober

zo
do
zo

17 geZin in Zoniën zie blz. 6 & 7
21 GOSA : Leven en werk van Willem Elsschot zie blz. 9
31 Tweedehandsbeurs zie blz. 4

November

wo
vr
do
do
zo

3
5
18
25
28

December

wo

22 Bloemschikken voor kids zie blz. 8

Bloemschikken voor kids zie blz. 8
Brooddoos zie blz 9
GOSA : Gesloten hart zie blz. 9 & 10
GOSA : Herfstfeest zie blz. 10
Onbijt zie blz. 5

Onze Ticketdienst:
Denise Simons-Van den Rijm tel. 0476 / 66 84 06.

Bioscoopcheques met 20% korting.
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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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

Verkoop:
Tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Kinderopvang: GRATIS
Afrekening:
(en afhalen v/d niet verkochte stukken) zondagavond van 17.00 tot 18.00 u

Zondag 26 september: Tour de …….
Fiets met ons mee op zondag 26 september, je hoeft echt geen Eddy Merckx te zijn. De trip
is helemaal gericht op families met kinderen.
We vertrekken om 13u00 aan het stadhuis van Mortsel en we fietsen met een rustig tempo
richting Wilrijk via Aartselaar en Kontich. Wanneer we rond 16u30 terug zijn hebben we
een tochtje van ongeveer 22 km gemaakt langs mooie fietspaden en rustige binnenwegen in
onze directe omgeving.
Er zal eveneens een tussenstop voorzien zijn, tijd voor een drankje terwijl we even op adem
komen.
Ook aan een bezemwagen hebben we gedacht voor het geval er iemand zou moeten afhaken
door bv. materiaalpech.

Praktisch :
Inschrijven: bij Agnes Corcellis, Kretenburgstraat 55 te Mortsel.
of telefonisch via 03 / 295 55 20
Kostprijs:

€ 1,00 p/p met max. € 5,00 p/gezin : inclusief 1 frisdrank & verzekering.
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Zondag 28 november

Achtste 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.

!! Hernieuwing reductiekaarten NMBS !!
Ouderkaarten met een geldigheid tot einde 2010 kunnen dit jaar hernieuwd te worden voor
de periode 2010-2015.
Reductiekaarten voor kinderen met een geldigheid tot einde 2010 kunnen hernieuwd worden
vanaf 1 november 2010.
Wegens nieuwe administratieve voorschriften kan de vernieuwing pas gebeuren vanaf
01 november 2010
Duplicaten en nieuwe aanvragen aangevraagd voor 1/11/2010 zijn slechts geldig tot einde
2010.
Voor inlichtingen: Mevr Laenen-De Schutter - Tel :03/455 59 77
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(ge) Zin in Zoniën
zondag 17 oktober 2010
(van 10 tot 17 uur)

Zoals reeds aangekondigd in ons vorig Krantje vestigen wij nogmaals uw
aandacht op onze grote Bondsactiviteit van zondag 17 oktober. Na de zeer
succesvolle Brusseldagen van de vorige jaren trekken wij dit jaar naar een
der merkwaardigste bossen van Vlaanderen: het Zoniënwoud.
Dit wordt het slotevenement van de ‘WEEK van het BOS’ in Vlaanderen!
In de herfst zijn de bossen bijzonder mooi met de vele rijke kleuren en geuren. Het wordt een bruisend bosfeest voor het hele gezin met aandacht voor
natuur, cultuur en avontuur.
* Het Zoniënwoud moet je natuurlijk al wandelend ontdekken langs één van
de toegangspoorten (Jezus-Eik, Tervuren, Groenendaal of Rood Klooster).
Voor de kleinsten zijn er kabouterwandelingen en talrijke zones voor spelen
en ravotten. Voor de sportievelingen zijn er diverse avontuurlijke
‘doorsteken’.
* In de hoge bomen kan je kennis maken met de boomklimmers of kan je
zelf naar boven klauteren. Ga op zoek naar de fantastische circusacts hoog
in de bomen.
* Ontdek de rijke geschiedenis van de oude priorij van Groenendaal en beleef weer de middeleeuwen met ridders en troubadours!
* In Jezus-Eik is Technopolis te gast met een wetenschappelijke en interactieve tentoonstelling ’Plantastisch’ !!
* En in Tervuren kan je het Afrikamuseum bezoeken met de indrukwekkende tentoonstelling ‘Congostroom en Indépendance’. Met Jommeke kan je
avonturen beleven en muzikale optredens zorgen voor de nodige animatie.
Dit zijn maar enkele punten uit het rijk gevulde programma. Er is te veel om
hier alles te vermelden. Verder info vind je in het Bondsblad of op de website www.gezinsbond.be/zininzonien. Ter plaatse zijn shuttlediensten voorzien die deelnemers van de ene poort naar de andere brengen!
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Praktische info:
Om problemen voor verplaatsing te voorkomen heeft het Gewest Antwerpen
autocars voorzien. Voor de deelnemers van onze afdeling is een autocar
voorzien met vertrek aan het Mortselse stadhuis te 9.00 uur. Terugkomst
voorzien rond 18.00 – 18.30 uur.

Deelnemingsprijs:
Dagticket + reis autocar (heen en terug):
Leden + 12 jaar: 6,00 (autocar) + 2,00 (inkom):
3,00 (autocar) + 1,00 (inkom):
6 - 11 jaar:
0 – 5 jaar:
gratis
+ gratis

€ 8,00
€ 4,00
gratis

Let wel: deze prijzen gelden uitsluitend voor onze Bondsleden. (Niet – leden
zijn uiteraard ook welkom maar betalen voor + 12 jaar: € 5,00 inkom i.p.v. €
2,00).

Inschrijvingen:
Via overschrijving op rekening nr. 789-5263489-93 van Gezinsbond Mortsel, uiterlijk voor 4 oktober.
Voor nadere info: Guido Voets : tel 03 / 449 90 80
e-mail: guido.voets@skynet.be
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BLOEMSCHIKNIEUWS
Het is alweer een tijd geleden. De kinderen die vorige keer deelnamen zijn ondertussen reeds
wat ouder geworden en de kleinsten van toen zijn nu voldoende groot om eens deel te nemen.
Daarom organiseren we 2 bloemschiksessies voor jongeren vanaf 8 jaar tot....
Wanneer:

op woensdag 3 november 2010
op woensdag 22 december 2010

Waar: lokaal S.V.G Bremveldlaan Mortsel van 14u tot 16u30
Onkosten:

leden € 7,00
niet-leden € 9,00

Wat maken we: we werken
- rond de herfst op 3 november
- rond Kerstmis op 22 december
Inschrijven kan tot 15 oktober bij: Agnes
Magda

03 / 295 55 20
03 / 455 60 36

Schorremorrie 22 augustus 2010 - Het beknopte relaas van enkele medewerkers
Wat begon als een mooie zonnige zondag eindigde in een stevige plensbui maar is toch heel
leuk geworden.
Agnes en Denise zijn er aangekomen om 12 u en zijn gestart met de briefing, die gegeven
werd door Theo de Witte. We krijgen te horen dat we aan de kassa zitten voor de drankjettons.
Het begon heel kalmpjes, de mensen kwamen in mondjesmaat binnen. Na een half uurtje
werd het druk, jong en oud waren van de partij. Op een gegeven moment waren er verschillende kraampjes met een lange rij wachtenden.
Na een klein uurtje kregen de meeste mensen grote dorst en kwamen jetons kopen aan de
kassa. Met het warme weer werd er redelijk wat gedronken.
Rond half vier viel er plots wat regen uit de lucht doch de stevige regenbui was ook vlug
weer over. Toen we om 16.00 u vervangen werden om naar huis te gaan werd het terug donker en viel de regen er met bakken uit.
Het was een hele gezellige middag en volgend jaar zijn we zeker terug van de partij. Het was
heel goed georganiseerd en er stonden vele attracties voor klein en groot.
Tot volgend jaar.
Agnes en Denise
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Donderdag 23 september 2010 om 11.00 uur Bezoek Tropisch Instituut
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen staat internationaal aan de top op
gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening in tropische geneeskunde en gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.
Bereikbaar met tram 4, 8
We spreken af aan de hoofdingang van het Instituut aan de Kronenburgstraat.
Prijs : € 3 voor leden en € 7 voor niet leden

Donderdag 21 oktober 2010 - 14.00u : Voordracht over Willem Elsschot
ConsulAnten Antwerpen brengt ons een voordracht over het leven en werk van Willem Elsschot. Na de lezing brengen we een bezoek aan zijn standbeeld op het nabijgelegen Mechelseplein.
Waar: Bondshuis
Schermersstraat 32
(bereikbaar met tram 12 -24 -8 -7, bus 1 -23 -.... )
Prijs: € 3,00 leden en € 6,00 voor niet leden. Koffie inbegrepen. Inschrijven wenselijk.

Vrijdag 5 november 2010 - Roma - 11.00u. Brooddoos (5+) door Bronks
Een brooddoos is een cadeautje dat je 's middags openmaakt. Heel even brengt het je van de
drukke school weer thuis. Een brooddoos kan dingen bewaren. Geheimen bijvoorbeeld. Elke
dag wordt een brooddoos een kruimeldoos. Net als ik.
'Brooddoos' is een theatervoorstelling van Dimitri Leue, met heel veel muziek. Leuk voor
grootouders en kleinkinderen, DOEN !
Prijs: €7,00 (i.p.v. 10/8 €)

Donderdag 18 november 2010 - Roma - 20u30 Gesloten hart
Ode aan Wannes Van de Velde (Premiere)
prijs: € 15,00 (i.p. v. €18/16)
Samen met Stefan Wellens (orkestleider en arrangeur van de groep van Wannes Van de Velde) gaan Lucas Van den Eynde, Tiny Bertels, Kathleen Vandenhoudt en Tom Vanstiphout aan
de slag met muziek en teksten van Wannes. Ze vertellen een volgend hoofdstuk in het verhaal
dat hij vertelde. Een verhaal over echtheid. Met een combinatie van hedendaagse westerse
instrumenten en enkele authentieke Griekse instrumenten wordt ook het Rembetiko-werk van
Wannes vernieuwd in de bloemetjes gezet.
BOVENDIEN: krijg je ter plaatse op je gezinsspaarkaart nog eens extra € 2,00/ticket ! (voor
beide voorstellingen in de ROMA)
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-bij reservatie op 03-292 9740 (De Roma) vermeld je dat je lid bent van de Gezinsbond.
-de actie loopt tot en met de dag van de reservatie maar niet de avond van de voorstelling zelf.
-deze actie geeft geen recht op gedeeltelijke teruggave van eerder aangekochte tickets voor dit concert.
-het aantal kaarten via deze actie per gezinsbondslid is onbeperkt.
-de avond van de voorstelling zal er een aparte toog zijn waar een medewerker van de Gezinsbond de extra korting op
je spaarkaart zet.
-gezinsbondsleden die de avond zelf hun kaarten nog moeten ophalen, passeren eerst langs de inkomtoog van De
Roma en nadien langs de medewerker van de Gezinsbond om de extra korting op de spaarkaart te zetten.

Geniet van dit uitzonderlijk aanbod !

Donderdag 25 november 2010 Gosa herfstfeest
Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. We voorzien namelijk een lekkere kaas- of
vleesschotel met een glaasje wijn. We krijgen een mooie diavoorstelling over Canada en kunnen gezellig bijkletsen.
Waar:
Prijs:

Bondshuis
Schermersstraat 32
(bereikbaar met tram 12 -24 -8 -7, bus 1 -23 -.... )
€ 15,00 voor leden en € 25,00 voor niet leden.
Inschrijven voor 18 november 2010.

Alle inschrijvingen gebeuren via: het Gewestelijk Secretariaat
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.



Na een moedig gedragen ziekte overleed te Edegem op 1 juni 2010 ons medelid
Luc SCHELLEKENS. Hij was 72 jaar en gehuwd met Maria BLOMMAERT.
Hun gezin telde vier kinderen en zes kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid had
plaats op 9 juni in de kerk van Sint-Bernadette.



Op 17 augustus 2010 overleed in het St-Jozefziekenhuis te Mortsel Jetje SIMONS.
Zij werd geboren te Merksem op 7 november 1923 en was weduwe van Louis
MILANTS. Jetje was een lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Zij nam
graag deel aan onze GOSA-activiteiten.
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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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