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ACTIVITEITENKALENDER

Maandag 28 september

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

zaterdag 10 oktober

Toverland: zie blz. 6 – 7.

zondag 25 oktober

Tweedehandsbeurs kleding: zie blz. 11

zondag 29 november

Gezond ontbijt: zie blz. 5

Reeds geplande activiteiten in 2016
Zaterdag 20/02/2016

Gezinsquiz

Zondag 6/03/2016
Zondag 12/06/2016

Tweedehandsbeurs zomerkleding
Bezoek aan Boedhistische tempel

Zondag 16/10/2016

Tweedehandsbeurs speelgoed

Zondag 30/10/2016

Tweedehandsbeurs winterkleding

Grootoudersactie (Gosa) Rik Van Der Welk
Tel. 03 / 449 18 03

Beste leden.

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:
Faris
in het gezin
Linus
Liam
Julian Daniël

Kahtane - El-Hadri
Van Gaver - Coolen
Verckens - Lisens
Verhemeldonck - Van Lanckere

Eén van de volgende weken zal u weer de
bekende brief in de bus vinden met de vraag tot betaling
van uw lidgeld voor 2016.
Ook dit jaar hebben we heel wat in petto voor u.
Onze afdeling viert haar 90 jarige bestaan en er staan heel wat activiteiten in dit teken.
Naast de gebruikelijke tweedehandsbeurzen, die trouwens ook wat te vieren hebben, en het
jaarlijks gezond ontbijt, gaan we voor een fantastisch gezinsfeest voor jong en oud. Daarover
krijgt u gaande weg meer informatie.
Ook van onze reeds gekende diensten kan u blijven gebruik maken:
de Gezinsspaarkaart: hiermee kan u gemakkelijk uw lidgeld terugverdienen, de kinderoppasdienst: handig om eens een stapje in de wereld te zetten zonder de kids, … enz., enz...
Voor de kinderen zal de shophopdag weer op het programma staan, en een gezinsfietstocht
wordt weer uitgestippeld, ook voor onze kwis worden er weer originele vragen verzonnen,
deze zal zeker niet ontbreken, zorg dat u er zeker bij bent.
U ziet het, het zal weer de moeite lonen om lid te blijven van onze actieve afdeling.
Dus betaal uw lidgeld en blijf van alle voordelen genieten.
Tot ziens, op één van onze activiteiten.
Wij rekenen op uw steun.
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Het bestuur
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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.
Bioscoopcheques voor METROPOLIS kan je bij onze Ticketdienst kopen aan de prijs van
€ 10,15. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart zodat de Metropolis cheques
je bijgevolg effectief € 8,15 kosten.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen)

“GEZOND ONTBIJT”

Voor de 13de keer organiseren
wij een “gezond ontbijt”.

Wil u samen met uw gezin, familie of vrienden eens gezellig en
gezond ontbijten dan bent u van harte welkom in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te Mortsel.

zondag 29 november

Van 9u00 kan u aanschuiven aan het ontbijtbuffet en rond 11u00 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 gratis )
Vooraf inschrijven is verplicht en wacht best niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt.
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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 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 13 november 2015.
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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.

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 legt in samenwerking met plaatselijke afdelingen
bussen in voor vervoer naar Toverland, waar er waarschijnlijk een opstapplaats zal zijn aan het rond punt van Wommelgem.
!!! De uitstap naar Toverland is enkel voor leden van de Gezinsbond !!!.
Tot zaterdag 10 oktober!

'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
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‘ Les Voix Perdues’ komen terug !
Wie vorig jaar heeft deelgenomen
aan onze reisuitstap naar ‘de Vlaamse
Velden’ zal zich zeker nog het meerstemmige a-capella mannenkoor herinneren die bij het bezoek van elke
site passende liederen brachten.
Op vrijdag 6 november 2015 zal dit
mannenkwartet om 20.15 uur optreden in de Pius X-kerk te Wilrijk,
Groenenborgerlaan 216. Een unieke
gelegenheid voor de medereizigers
om dit mannenkoor nog eens te beluisteren, en wie vorig jaar niet kon
deelnemen kan ditmaal beleven wat
ze gemist hebben. Mis deze kans
niet !
Kaarten zijn te bekomen bij De Kern, tel: 03 821 01 36, of: www.ccdekern.be/ticketing.
Inkom € 17,00, in voorverkoop: € 15,00.

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.

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

Activiteiten van de ouderenadviesraad.
Meer informatie hierover is te vinden op onze website: www.gezinsbondmortsel.be

Fair trade en bio ontbijt op 4 oktober
In samenwerking met de lokale Trekkersgroep FairTradeGemeente en de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert de stad op zondag 4 oktober opnieuw
een fair trade en bio ontbijt.
In zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, kan iedereen tussen 9.00 en 12.30 uur genieten van een
(h)eerlijk ontbijt met fair trade en biologische producten.
Inschrijven kan tot vrijdag 25 september via e-mail fairtrade@mortsel.be of via tel. 03 444 17
75 of 03 444 18 41.
Prijs (ter plaatse te betalen): € 10,00. Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 4,00. Kinderen jonger dan 3
jaar: gratis.
Aagje Geerardyn
Duurzaamheidsambtenaar
Stad Mortsel
Stadsplein 1
2640 Mortsel
tel. 03 444 18 41
e-mail aagje.geerardyn@mortsel.be
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06/10/2015

ARCHITECTUUR VAN HET INTERBELLUM – RONDLEIDING.

09/10/2015

DANSNAMIDDAG - DANS.

Omdat dementie te belangrijk is om zo maar te vergeten!
22/10/2015 WAT DOET DEMENTIE met jou als persoon? - infoavond i.s.m. ECD ORION.
14/11/2015 VERGEET HET! – THEATER
26/11/2015 LORTCHER SYNDROOM - THEATER
7/12/2015
ACTIVITEITEN voor personen met dementie – Workshop i.s.m. ECD ORION.
27/01/2016 DEMENTIE - POËZIE.
Van 16 tot 20 november OUDERENWEEK.
16/11/2015

SPORTELTEAM.
ONTBIJTSPECIAL.
SPELLING: 10 VOOR TAAL? - WORKSHOP.

17/11/2015

Willy CLAES QUARTET & Nest Adriaensen - SENIORENVOORSTELLING.

18/11/2015

KOFFIEPROEVERIJ – PROEVERIJ.
HET GROOT MORTSELS DICTEE - DICTEE.

19/11/2015

DRIESTEMMIG – POEZIE – EEN BLOEMLEZING.
HET GROTE MOBILITEITSDEBAT – DEBAT.
JEAN SIBELIUS – LUCAS FORUM i.s.m. Vlaamse actieve SENIOREN.

20/11/2015

APERITIEFCONCERT – KLASSIEK – YUKI HORI EN URBAIN BOODTS.
QUIZ - MAYERHOF.
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Onze fietstocht van 28 juni 2015

WINTERTWEEDEHANDSBEURS

Om 14 uur stonden we met een groepje fietsklare gezinsbondleden aan de start van een gezinsfietstocht van om en bij de 20 km.
Alhoewel er eerst wat regendruppeltjes vielen, zijn we toch gestart en zijn we zelfs droog terug
aan ons vertrekpunt geraakt.
Naast de spoorweg naar Berchem om aldaar naast de ring naar Deurne te fietsen. Vervolgens
ging het door het Rivierenhof en door de fietstunnel in Wommelgem.
In Borsbeek, onder een
stralend zonneke, hebben we een pitstop gehouden bij de
"Boottoeristen". Na het
nuttigen van een drankje en een lekker ijsje
zijn we huiswaarts gekeerd.
Het was een leuke namiddag en we hopen op
meer fietsende leden bij
onze volgende fietstocht.
Agnes en Koen.

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

Zondag 25 oktober 2015

in ‘t Parkske
Edegemsestraat 26

Verkoop: tussen 13.30 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 in
te dienen die te reserveren zijn vanaf zaterdag 19 september 2015 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 baby- en kinderkleding, alsook uitzet aan supervoordelige
tweedehandsprijzen.

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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Zo was Schorremorrie 2015.

Onder een stralende zomerzon.
Lange rijen aan de kassa.
Veel volk.
Veel speelplezier voor de kinderen.
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