volgende tweehandsbeurs zondag 26 oktober 2014

lees verder blz. 4.
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De Bond in Mortsel

2014
zaterdag 20 september
zaterdag 27 september
zondag 19 oktober

We staan weerom op de jaarmarkt met een standje.
8u30 Start lijstenverdeling beurs: zie ook blz. 4
Oostende dag (nationale manifestatie).

zondag 26 oktober

14u00 Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info blz. 4

zondag 23 november

9u00 Gezond ontbijt: meer info blz. 5

2015
zaterdag 7 februari
zaterdag 21 februari

Jaarlijks concert: meer info in volgend nr. en op website.
19u30 Quiz: meer info in ons volgend nummer en op website.

zondag 22 februari

Tafelverkoop tienerkleding: meer info in volgend nr. & website

zondag 8 maart

Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info volgt later.

zondag 22 maart

Tweedehandsbeurs speelgoed: meer info in volgt later.

Ont Spannend Oostende - een dag om te beleven.

Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58

Wij vernamen de geboorte van:
Een tweede kindje: Rik
Cédric
Felix
Favour
Luca

in het gezin

Heirbaut - Verdonk
Marichal
Van Dessel - Moons
Kanu
Clerckx - Jardinet

Wist je dat Oostende meer is dan de zee alleen? De Gezinsbond gaat met jou de uitdaging
aan! Kom naar Oostende op zondag 19 oktober tijdens onze Oostendedag! Musea, optredens,
straatanimatie, workshops, …. Grasduin door het programma op de website
www.gezinsbond.be en je zal verbaasd zijn wat je allemaal kan beleven in Oostende. Hier
vind je ook alle informatie over hoe je kan deelnemen aan deze spetterende activiteit.

Een derde kindje:

in het gezin

Van Gorp
Buelens - Moenaerts

Wacht niet te lang want het aantal deelnemers is niet onbeperkt.

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

Zondag 26 oktober 2014
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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.
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(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 in te
dienen die te reserveren zijn vanaf zaterdag 27 september 2014 tussen 8u30 en
14u00 bij: Fam. Laenen - De Schutter
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 babyen kinderkleding,
alsook uitzet aan
supervoordelige
tweedehandsprijzen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij opnieuw een “gezond ontbijt”.
Wil u samen met uw gezin, familie of vrienden eens gezellig en gezond ontbijten dan bent u
van harte welkom op zondag 23 november in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te Mortsel.
Van 9h00 kan u aanschuiven aan het ontbijtbuffet en rond 11h00 verwachten wij Sinterklaas
en zijn Pieten met een leuke verrassing voor alle kinderen tot 12 jaar.
Voor de prijs moet u het zeker niet laten !
Leden van de Gezinsbond betalen € 5,00 per persoon.
Niet-leden betalen € 8,00 per persoon.
( Kinderen tot 3 jaar eten gratis )
Vooraf inschrijven is verplicht en men wacht best niet te lang want het aantal plaatsen is
niet onbeperkt.
Inschrijven bij :

e-mail :

Familie Van Tillo – Baekelmans
Kaphaanlei 8 , 2640 Mortsel
Tel. : 03 / 455.53.45
ingrid.baekelmans@live.be

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op de rekening nr.
BE64 9730 3474 7252 van Gezinsbond Mortsel, met vermelding
van : naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 jaar.
U kan inschrijven tot 10 november 2014.
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Ouderenadviesraad - activiteitten voor ouderen in het najaar.
Bezoek aan het justitiepaleis – in samenwerking met de ouderenadviesraad – Uitstap
Benieuwd naar justitie en haar gang van zaken? Wil je graag eens een zitting bijwonen onder
begeleiding van een ervaren gids? Dan is dit jouw kans. We bezoeken een zitting en bekijken
de hele werking.
Aanvang: 3 oktober 2014 - 10.00 uur.
Locatie: De wandelzaal van het Justitiepaleis, Simon Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen
Prijs: € 2.00 Inschrijven via dienst Welzijn 03 444 17 76

Ouderenweek

Nijgh – Seniorenfeest – cultuur
Een muzikaal eerbetoon aan de belangrijkste Nederlandstalige liedjestekstschrijver van
de vorige eeuw. Lennaert Nijgh schreef bijna alles voor Boudewijn de Groot, werkte
voor Ramses Shaffy, Herman Van Veen, Rob de Nijs, Liesbeth List, Adele Bloemendaal,… Een inspirerend oeuvre van de grootste Nederlandstalige liedjestekstschrijver
van de vorige eeuw.
Aanvang : 17 november 2014 - 14.00 uur
Locatie: Schouwburg, Heilig Kruisstraat 16
Prijs: € 3.00
Tickets via het cultureel centrum 03 443 73 80, vanaf 20 oktober om 10.00u

De dienst welzijn van stad Mortsel organiseert in samenwerking met de dienstencentra
Meerminne en De Populier, de sportdienst en het cultureel centrum de ouderenweek van 17
november tot 23 november.
Wanneer?

Wat?

Prijs?

Waar?

17 – 11 – ‘14
14.00 uur
19.30 uur

Richard Strauss - voordracht
Op pensioen - vorming

Gratis
€2

DC Meerminne, Meerminne 6
Stadhuis, Stadplein 1

18 – 11 – ‘14
10.00 uur
13.30 uur
14.00 uur

Driestemmig – Poëzie
Tuincentrum Claes - uitstap
Oorlogsdagen – lezing

€2
€2
€2

Bibliotheek, Eggestraat 32 – 34
DC Meerminne, Meerminne 6
Stadhuis, Stadplein 1

19 – 11 – ‘14
14.00 uur
14.00 uur

Creatief bloemschikken – workshop € 2 (+ € 5) DC De Populier, G. Gezellelaan 31
gratis
DC Meerminne, Meerminne 6
Groot Mortsels dictee

20 – 11 – ‘14
9.00 uur
9.30 – 16.00 u
14.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Sportdag
Opendeur Interlinde
Koken met Stevia: workshop
Bierproeverij: workshop
Koningswens –Pol Goossens

21 – 11 – ‘14
11.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

The Mood Squad – Aperitiefconcert € 2
Parfum, een passie – Lezing
€2
Wafelenbak – Culinair evenement
€2
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€2
Gratis
€2
€2
€7

Sporthal Den Drab, Drabstraat 477
Interlinde, gaanderij Ter linde
DC De Populier; G. Gezellelaan 31
Stadhuis, Stadplein 1
Hoeve Dieseghem, W. Volcaertsstr. 44

Dementie – in samenwerking met Orion - vorming
We tonen een documentaire en staan stil bij het wel en wee van dementie. Hoe herken je
de ziekte, wat zijn symptomen, hoe ga je om met iemand in je omgeving die dementie
heeft? Kan het leven nog zinvol zijn als je met deze ziekte geconfronteerd wordt? Deze
vorming is voor iedereen die meer over dementie wil weten.
Aanvang: 25 november 2014 - 14.00 uur
Locatie: stadhuis, Stadsplein 1
Prijs: € 2.00 Inschrijven via de dienst Welzijn 03 444 17 76

Joyeux Noël –in samenwerking met Ouderenadviesraad – film
Een onbekend feit van WOI is de wapenstilstand van één dag, namelijk op 25 december
1914. Engelsen, Fransen, Belgen en Duisters vierden vredig samen Kerstmis om de dag
erna weer verder oorlog te voeren. Op groot doek bieden we jullie de film Joyeux Noël.
Aanvang: 18 december 2014 - 14.00 uur
Locatie: dienstencentrum Meerminne, Meerminne 6
Prijs: € 1.00 Inschrijven via DC Meerminne 03 443 94 59

Academie MWD, Eggestraat 13
DC De Populier, G. Gezellelaan 31
DC Meerminne, Meerminne 6
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Vormingen die in het najaar geörganiseerd worden door de
opvoedingswinkel i.s.m. de stad Mortsel
OPVOEDEN MET VERTROUWEN
Het feit dat er bijna dagelijks een nieuw boek over opvoeden verschijnt, weerspiegelt wellicht
meer onze onzekerheid dan onze kennis ter zake.
Iedereen wil het graag goed doen, maar wat is dan goed? Waar zoek je voor jezelf houvast?
Deze avond wil een boost geven aan het zelfvertrouwen van iedereen die bezig is met opvoeden.
Spreker: Jürgen Peeters

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.

Datum
donderdag 2 oktober 2014 van 20u00 tot 22u00
Prijs
deze vorming is gratis
Inschrijven mortsel@opvoedingswinkel.org
of gsm 0473 47 37 37
Locatie
stadhuis Mortsel, stadsplein 1, Mortsel

CYBERPESTEN
Het internet biedt kansen voor jongeren. Maar er zijn helaas ook risico's. Met de opkomst van
het internet heeft ook pesten een digitaal randje gekregen. In deze interactieve lezing geven
we je een overzicht van vormen van cyberpesten, hoe kan je hier preventief in optreden en
welke stappen onderneem je als het toch mis gaat?
Spreker: Mathias Algoet
Datum
dinsdag 4 november 2014 van 20u00 tot 22u00
Prijs
deze vorming is gratis
Inschrijven mortsel@opvoedingswinkel.org
of gsm 0473 47 37 37
Locatie
stadhuis Mortsel, Stadsplein 1, Mortsel

EHBO
Je hebt het al meegemaakt! Je kind, kleinkind, heeft in een handige bui een ernstige wonde
opgelopen. In deze vorming neemt de spreker je mee in de wereld van pleisters, windels en
verzorging. Je leert gepast reageren bij de vaakst voorkomende huis-, tuin- en keukenongevallen en je krijgt de mogelijkheid om technieken in te oefenen.
I.s.m De gezinsbond
Datum
dinsdag 18 november 2014 van 20u00 tot 22u00
Prijs
deze vorming is gratis
Inschrijven mortsel@opvoedingswinkel.org
of gsm 0473 47 37 37
Locatie
stadhuis Mortsel, Stadsplein 1, Mortsel
-8-

e
ntwoord
a
r
e
v
n
ond: ee
n goede

ezinsb
door ee
G
d
e
n
d
u
e
n
t
s
a
v
er
asdienst dienst wordt ond fout zou gaan.
p
p
o
r
e
d
t ie t s
ppas
De kin
kindero l er onverhoop
e
z
n
O
va
keuze.
r he t ge
verzeke

ring voo

-9-

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

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)

EUROPA: VLOEK OF ZEGEN
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:
Waar:
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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)

maandag 3 november om 20u
Bib, Bist 1, 2610 Wilrijk

In het WoonZorgCentrum Compostela te Borsbeek is op 20 juli 2014
mevrouw Anna SMET zachtjes ingeslapen. Zij was 94 jaar en de moeder van ons bestuurslid Jeannine Heylen-Meersman.
Bij de afscheidsviering op maandag 28 juli in de Sint-Benedictuskerk te
Mortsel bewezen de ontroerende getuigenissen van haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen de hechte band die zij met hun geliefde Moemoe
hadden en die zij allen in herinnering zullen bewaren.
Wij betuigen de familie onze innige deelneming.

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.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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