de zandman verwacht uw peuters
van 2 tot 5 jaar in ’t Parkske

Lees snel verdere info op blz. 5
In dit nummer:
**************
Tweedehandsbeurs - Gezond ontbijt
Ticketdienst - De Zandman
Schorremorrie - Spaarkaarthandelaars
Verslagje haakweek - Statielei
Ook dit nog: abonnement Zoo & …..
Creatief omgaan met kinderen

Verschijnt vier maal in 2012
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De Bond in Mortsel

Wij vernamen de geboorte van:
een tweede kindje:

Alexander
Milena
Katrijn
Andreas
Lily
Mathias
Fline
Faye
Jeroen

in het gezin

Van Lierop - Vekemans
Bosmans - Cicarelli
Geebelen
Van Riel - Asma
Van Gastel - Andeesen
Dhelft - Pasmans
De Feyter - Van Genabeek
Smets
Reinehr - Platevoet

een derde kindje:

Dennis

in het gezin

Reinehr - Platevoet

-2-

ACTIVITEITENKALENDER
dinsdag 9 oktober
zondag 28 oktober

Vormingsavond "creatief omgaan met kinderen". zie blz. 12
Winter-tweedehandsbeurs kleding en uitzet. zie blz. 3

zondag
zondag

De zandman - voorstelling voor kinderen. zie blz. 5
Gezond ontbijt: zie blz 4.

4 november
25 november

zaterdag 16 februari 2013 Quiz - meer hierover in het krantje van december.

WINTER-TWEEDEHANDSBEURS
VOOR BABY- KINDER- EN GROTE STUKKEN
(geen fietsen of speelgoed)

Zondag 28 oktober 2012 in zaal ’t Parkske,
Edegemsestraat 26 Mortsel
Verkoop: tussen 14.00 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom en kinderopvang: gratis
Afrekening: tussen 17.00 en 18.00 uur.
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% om de organisatiekosten te dekken)

Praktisch:
Om als verkoper deel te kunnen nemen aan de beurs dien je verkoopslijsten
(we werken met digitale lijsten) in te dienen die te reserveren zijn vanaf zaterdag 29
september 2012 vanaf 8.30u tot 14.30 u bij:
Fam. Laenen
Maria Gorettistraat 20 Mortsel Tel.: 03/455.59.77
(nadien en zolang de voorraad strekt eveneens op dit adres maar na telefonische afspraak)
Reservatiekosten per lijst: € 1,50 voor leden (lidnummer vermelden)

€ 3,00 voor niet-leden

Kom ook eens kijken en koop baby- en kinderkleding, alsook uitzet aan supervoordelige tweedehandsprijzen.
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Zondag 25 november

Gezond ontbijt.
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: € 5,00 per persoon voor leden - kinderen tot 3 jaar gratis
€ 8,00 per persoon voor niet-leden
Inschrijven voor 15 november bij fam. Van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8 te Mortsel
tel. 03-455.53.45
e-mail: ingrid.baekelmans@live.be
Vooraf betalen op rekening nr. BE64 9730 3474 7252 van Gezinsbond Mortsel, met vermelding van naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 jaar.
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korting
Onze Ticketdienst:
Ingrid van Tillo - Baekelmans Kaphaanlei 8 Mortsel tel. 03 / 455 53 45
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 kan je kopen aan de prijs van € 9,30 bij onze Ticketdienst. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart. Cheques voor Metropolis
kosten je bijgevolg effectief € 7,30.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)
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De zandman
4 november 2012
De zandman is een intieme voorstelling met weinig woorden voor kindjes van 2 tot 5
jaar.
Over naar bed gaan, slapen, over niet willen slapen en over niet kunnen slapen en natuurlijk over de zandman.
De voorstelling speelt zich af op een heel groot bed. De kindjes zitten mee op het bed
en worden heel dicht betrokken bij het gebeuren.
Zaal ’t Parkske - Edegemsestraat 26 - 2640 Mortsel
Begin: 14.30 u
Deuren: 14.00 u
Prijs: € 5 per persoon (leden 5% op de spaarkaart)
In de prijs is voor de kinderen een pannenkoek voorzien na de voorstelling.
Inschrijven voor deze activiteit of extra info te bekomen bij Denise:
tel. 0476 / 66 84 06 of via mail: denisevandenrijm@hotmail.com

Neem ook eens een kijkje op onze website:

www.gezinsbond.be/mortsel
of www.gezinsbondmortsel.be
Zo was …. 10 jaar Schorremorrie
Op zondag 19 augustus waren er talrijke gezinnen afgezakt naar 'de put' in Boom voor het
jaarlijkse kinderfestival Schorremorrie...
De zéér hete temperaturen – die vooral enkele gezinnen met jonge kinderen hebben afgeschrikt – hielden vele aanwezigen niet tegen om er een echt kinderfeest van te maken...
Voor zij die er waren (of op een vorige editie aanwezig waren), hoeft het geen betoog: het is
een waar festijn op Schorremorrie kind te zijn! Talrijke springkastelen, waterspelen, go-carts
en andere attracties waarbij mijn creativiteit om ze te benoemen me in de steek laat, tartten de
verbeelding van elk kind...
Daarbij komt nog dat het optreden van Merel van Amika voor een frisse bries op de weide
zorgde!
Het 10 jarig bestaan van Schorremorrie ging ook niet ongemerkt voorbij, want iedereen –
zowel jong als oud – kreeg een stuk taart en glaasje kinderbubbels aangeboden...
Al wie zeker op de 11de editie van Schorremorrie aanwezig wil zijn, blokkeert alvast 11
augustus 2013 want dan is er het volgende kinderfestijn!
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*** Nieuw spaarkaart nieuws ***
Ondanks de hete temperaturen hebben we in onze afdeling Mortsel van de Gezinsbond niet stil
gezeten, want sinds 1 augustus kun je korting krijgen op alle artikelen met je Gezinsspaarkaart
in de Schoenenloft In De Poort.
Als je degelijke schoenen voor dames, heren en kinderen,
Birkenstock, huispantoffels, turnpantoffels en sportschoenen of zelfs
sneeuwlaarzen, Crocs nodig hebt, kan je steeds bij hen terecht.
Aan leden van de Gezinsbond geeft Schoenenloft In De Poort maar liefst 5 % korting op alle
schoenen (niet op lopende acties).
Laurence en Nico – zo heten de sympathieke eigenaars van deze schoenenwinkel – kennen de
Gezinsbond van jongs af aan van thuis uit…
Maar om meer over hen en hun schoenwinkel te
weten te komen, ben ik erop uit getrokken.

SCHOENENLOFT In De Poort
Antwerpsestraat 83 – Mortsel

Gezinsbond: Schoenenloft In De Poort is een  03-449 39 10
begrip in Mortsel... Vertel eens iets meer  mail@schoenenloftindepoort.be
 www.schoenenloftindepoort.be
over de geschiedenis van jullie winkel?
Schoenenloft In De Poort: Onze winkel bestaat
al meer dan 30 jaar, opgestart door mijn mama Openingsuren
10u00 – 18u00
op de Statielei. Al snel groeide de winkel (onder Maandag
Dinsdag
10u00 – 18u00
de naam IN DE POORT) uit tot een begrip in Woensdag
10u00 – 18u00
Mortsel. Goede prijzen, goede kwaliteit, geen Donderdag
10u00 – 18u00
luxe winkel, vriendelijke bediening en Vrijdag
10u00 – 18u00
vakkennis. Zo’n drie jaar geleden ruilden we Zaterdag
10u00 – 18u00
onze Poort voor de SchoenenLoft op de Zondag en feestdag gesloten
Antwerpsestraat, dit door de hoge huurprijzen
op de Statielei en omdat we onze goede prijzen wilden behouden.
Gezinsbond: Wat heeft jullie doen besluiten om de leden van de Gezinsbond korting te
geven?
Schoenenloft In De Poort: De nieuwe jonge kracht bij
Gezinsbond heeft ons al snel overtuigd… En ja, na een maand
zijn we verbaasd hoeveel mensen lid zijn van de Gezinsbond.
Als zelfstandige winkelier vinden we het fijn om aan onze
klanten een extraatje te kunnen geven, bovenop onze reeds
goede verkoopsprijzen, om hen zo te bedanken voor hun
trouwe bezoeken aan onze winkel.
Gezinsbond: Wat me telkens opvalt als ik jullie winkel
binnenstap, is, naast de vele schoenen , het vriendelijk
onthaal gekenmerkt door een gratis aangeboden heerlijk
kopje koffie en jullie beiden die alle klanten met kennis van zaken bedienen... Hoe zijn
jullie in deze zaak gerold en wat bepaalt welke schoenen (merken of model) jullie
verkopen?
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Schoenenloft In De Poort: Tja…Mijn passie voor schoenen kreeg ik met de paplepel mee…
Al van mijn 15de ga ik mee naar vakbeurzen, Italiaanse fabriekjes en fabrikanten. Na mijn
studies en enkele vaste jobs, heb ik 6 jaar geleden toegegeven aan mijn passie voor
schoenen… Verschillende jaren was mijn mama ook mijn baas en collega, het was een
leerrijke en leuke periode. Nog steeds gaan we samen op collectie en haar mening en
ervaring blijf ik belangrijk vinden. Intussen heb ik samen met mijn man de zaak
overgenomen, maar de inbreng van mijn mama blijft nog belangrijk en onmisbaar.
Het leuke aan onze collectie is de variatie. We hebben bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod
aan Crocs en ook van Birkenstock hebben we veel modellen en kleuren, een ruim assortiment. We vullen onze collectie ook steevast aan met schoenen die we rechtstreeks in
Italiaanse fabriekjes kopen, van superkwaliteit en aan leuke prijzen. We zoeken altijd naar
een mix van schoenen van verschillende prijzen maar altijd met een goede pasvorm.
En met een glimlach en een lekker koffietje verwelkomen we iedereen in onze SchoenenLoft,
in een gezellige en familiale sfeer. Onze schoenen staan per maat gepresenteerd waardoor
onze klanten rustig en ongestoord alles kunnen aanpassen... En wanneer ze onze mening,
advies of hulp wensen, staan we uiteraard klaar met onze vakkennis en service.
Gezinsbond: Graag wil ik je danken om – als gevestigde waarde in Mortsel – onze leden
deze korting aan te bieden. Ik ben er zeker van dat onze leden de weg naar de
Schoenenloft In de Poort gaan vinden…

Extra nieuws:
Nog een nieuwe Spaarkaarthandelaar te Mortsel
Net vóór het ter perse gaan van ‘Ons Krantje’
hebben we de eer en het genoegen u nog een
nieuwe handelaar aan te bieden, waar u vanaf nu –
als lid van de Gezinsbond – korting krijgt. In de
volgende editie van ‘Ons Krantje’ kunt u een
uitgebreid interview lezen met Sonja, de
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La Diva
sympatieke eigenares van La Diva.
Uiteraard kan je vanaf nu met je
spaarkaart bij haar terecht voor een zeer
gevarieerd aanbod aan hedendaagse
sieraden en modeaccessoires, gaande van
klassieke tot gedurfde creaties voor
ieders budget. Ken je La Diva nog niet?
Dan is het opendeurweekend van 13 en
14 oktober de ideale kans om kennis te
maken met La Diva.

Statielei 103 – Mortsel
 03-888 23 67
 mail@la-diva.be
 www.la-diva.be
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Openingsuren
Maandag
10u00 - 12u30 & 13u00 - 18u00
Dinsdag
10u00 - 12u30 & 13u00 - 18u00
Woensdag
10u00 - 12u30 & 13u00 - 18u00
Donderdag
10u00 - 12u30 & 13u00 - 18u00
Vrijdag
10u00 - 12u30 & 13u00 - 18u00
Zaterdag
10u00 - 18u00
Zondag en feestdag gesloten

-7-

Haakweek van 20 tot 25 augustus
- enkele reacties van de deelnemers -
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Statielei eertijds.

In 1959 was de Statielei nog een echte winkelstraat waar de voetgangers
rustig en veilig
konden
wandelen in
de schaduw
van de lommerrijke bomen. Auto’s
konden gratis
parkeren en
voor de fietsers was een
veilig fietspad
voorzien
tussen
de
bomen en de
rijweg. Toen
was de Statielei ‘de Keyserlei
van
Mortsel’…

Statielei vandaag.

Na vele maanden werkzaamheden is de Statielei grondig veranderd. De
tram rijdt nu naar Boechout, wat beslist voor velen een pluspunt is.
En voor de fietsers is een koninklijke rode loper aangelegd langs
beide zijden. Zelfs fietsstallingen zijn voorzien! Voor auto’s is
nauwelijks nog ruimte en parkeren wordt zeer beperkt. Maar
wat we vooral missen zijn de bomen die de sfeer vroeger
bepaalden. Hopelijk worden spoedig nieuwe bomen aangeplant zodat de Statielei zijn vroeger karakter terug
krijgt. Want nu is dit een kille baan van beton en
staal waar de voetganger zich noch
veilig, noch goed thuis
voelt!
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*In functie van belastbaar inkomen, aantal kinderen ten laste en ligging van de woning.
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Ook dit nog:
 Najaarsabonnement ZOO, Planckendael & Serpentarium.
Als lid van de Gezinsbond kun je nu genieten van een mooie korting op het najaarsabonnement dat
toegang geeft tot zowel de ZOO, Planckendael als het Serpentarium in Blankenberge!
Praktisch: Als lid van de Gezinsbond krijg je nu 20% korting op de basisprijs van een najaarsabonnement voor de ZOO, Planckendael en het Serpentarium. Je abonnement is geldig vanaf de datum
van aankoop tot en met 31 maart 2013.
Deze actie loopt tot en met 30 november 2012. De korting is alleen geldig op vertoon van een geldige lidkaart aan de kassa en is niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen. Niet inwisselbaar in speciën en ook niet terugbetaalbaar op eerder gekochte abonnementen. Info, voorwaarden en verkoop via de ledendienst van de ZOO of Planckendael (ledendienst@kmda.org).

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

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