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Jan Veelaert
Heldenhuldenlaan 15
03 / 449 56 66
jan.veelaert@skynet.be

Koen Hermans
Mechelsesteenweg 111 bus 4
tel. 03 / 337 92 81 - GSM 0475 / 29 15 06
gezinsbond.mortsel@telenet.be

Algemeen Secretariaat

Penningmeester

Bert Maes
Van Dijckstraat 73
0478 / 25 82 24
bert.maes@skynet.be

Paul Switsers
C. De Herdtstraat 61
03 / 440 78 11
paul.switsers@scarlet.be

Ticketdienst

Spaarkaartafgevaardigden

Ingrid van Tillo - Baekelmans
Kaphaanlei 8
03 / 455 53 45
ingrid.baekelmans@live.be

Luk Servaes & An Sysmans
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
gezinsspaarkaart_mortsel@telenet.be

Spoor- & GSMkaarten

Public relations

Beste bestuursleden, leden en sympathisanten,
Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de Gezinsbond Mortsel had ik gedacht dit maar tijdelijk te doen.
Maar kijk wij zijn al zes jaar verder en de nieuwe verkiezingen zijn er weer. Wat vliegt de tijd toch snel.
Ik kijk terug op zes jaar van nieuwe uitdagingen en hard werk, niet alleen van mij, want zo een grote
afdeling van de gezinsbond kan je niet in je eentje doen, nee ik had een heel team met bestuursleden achter mij staan. Ik mag wel zeggen een hechte ploeg vrienden, want op den duur ben je niet alleen bestuurslid maar gewoon mensen die graag met elkaar omgaan en graag organiseren. En bij deze wil ik heel mijn
bestuursploeg van harte danken dat ze mij zo hebben bijgestaan.
Bij deze nieuwe verkiezing heb ik mij niet meer verkiesbaar gesteld als voorzitter. Niet omdat ik het beu
was, maar om privé redenen.
Maar u kunt gerust zijn een volledige nieuwe ploeg staat klaar om er aan te beginnen met heel veel goesting. En ik zal er nog zijn om ze te steunen en te helpen.
Dit jaar zijn wij immers begonnen aan ons feestjaar “Gezinsbond Mortsel 90 jaar”.
Er staat nog veel op ons programma en het slotevenement in juli zal zeker een topper zijn. Hopelijk houden jullie die dag vrij om mee te feesten, hou zeker “Ons Krantje” in de gaten, daar staan al onze activiteiten in.
Met dit laatste gezegd wil ik graag afsluiten en hopelijk zie ik u op één van de volgende activiteiten.

Liliane Laenen - De Schutter
M. Gorettistraat 20
03 / 455 59 77
liliane.deschutter@hotmail.com

Denise Simons - Van den Rijm
Van Dijckstraat 7
0476 / 66 84 06
denisevandenrijm@hotmail.com

Uittredend voorzitter
Denise Van den Rijm

PROGRAMMA 2017

Kinderoppasdienst
Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254 E
GSM KOD 0479 / 27 02 31
Tel. 03 / 440 55 07

FEBRUARI 2017
Magda Jaeken - Claessen
Boechoutselei 65
GSM KOD 0479 / 27 03 58
Tel. 03 / 455 60 36

zaterdag 11/02/2017

Themawandeling “Gezinsbond 90 jaar “ Avondwandeling in
Antwerpen in samenwerking met Ghostwalk: zie blz. 8

zaterdag 25/02/2017

Kwis Gezinsbond Mortsel - 20ste editie: zie blz. 8

MAART 2017

Wij vernamen de geboorte van:

woensdag 1/03/2017
zondag 12/03/2017

Een tweede kindje:

Een derde kindje:

Mirthe
Julie
Tatjana
Alec
Ilias
Timo
Thomas
Fatimata
Elisabeth

in het gezin

in het gezin

Cattaert - Bertrand
Dillen - De Herdt
Jonckheere
Van Tilborgh - Boschmans
Deraet - Fontijn
Vanhove - Djevaheri
Van Habberney - Lambrecht
Ba - Rombouts
Perez - Torres

zaterdag 25/03/2017

SHOPHOPDAG: zie blz. 5
Tweedehandsbeurs kleding: zie blz. 12
Bier- en kaasavond “Gezinsbond 90 jaar”: zie blz. 10

MEI 2017
zondag 7/05/2017

Natuurwandeling FORT IV “Gezinsbond 90 jaar”: info volgt later

JULI 2017
zondag 02/07/2017

Slotdag“ Gezinsbond 90 jaar“ - Picknick, fotorally, natuurwandeling, vertelseltjes, poppenkast, BBQ, …. meer info in een volgend
nummer en op onze website.

Voor de recentste informatie kan je steeds onze website www.gezinsbondmortsel.be raadplegen. We trachten deze steeds zo up to date mogelijk te houden.
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Uitslag ballonwedstrijd 2016
Op de vorige jaarmarkt in Mortsel dorp stond de Gezinsbond weer paraat. Er werden wafeltjes
verkocht, massa’s suikerspinnen gedraaid en tientallen ballonnen in de lucht gelaten. Twee
dagen later kwamen de eerste kaartjes aan bij het secretariaat van de Gezinsbond. Ze kwamen
dit jaar vooral uit de regio Gent en enkele vlogen zelfs de grens over, naar Nederland en
Frankrijk. Hieronder vind je de teruggekomen kaartjes. De eerste tien krijgen in de komende
maand een prijsje in de bus!
Kato Bellens
Emma Joly
Kyento Brentjens
Modest Uyttersprot
Nynke Rits
Sam Van Crimere
A. en R. D’Hondt
Loes Van Bouwel
Stan De Rijde
Marieke Van Den Bergh
Tuur Van Hove
Sterlyne
Lena Van Hove
Joppe De Cleir
Axelle Stolle
Iven Rits
Fien Catteeuw
Pjotr De Cleir
Florimon Uyttersprot
Matthis Daems
Sabiri Mahdiji
Marit Herrijgers

185 km
185 km
169 km
86 km
63 km
58 km
57 km
54 km
53 km
53 km
50 km
45 km
45 km
44 km
42 km
42 km
42 km
38 km
33 km
27 km
26 km
16 km

Aix en Ergny, Frankrijk
Aix en Ergny, Frankrijk
Vieile Eglise, Frankrijk
Oostkamp
Zomergem
Lembeke
Drongen
Oosteeklo
Gent
Evergem
Assenede
Zelzate
Zelzate
Westdorpe, Nederland
Wachtebeke
Zaffelare
Wachtebeke
Vogelwaarde, Nederland
Lokeren
Houtvenne
Belsele
Haasdonk
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Shophoppen in Mortsel
woensdag 1 maart van 13u45 tot 17u00
Op deze namiddag kunnen kinderen mee helpen in een winkel in Mortsel. De kinderen worden
gebracht en opgehaald door vrijwilligers en kunnen in twee winkels meewerken.
Voor wie: kinderen van 8 tot 12 jaar.
Plaats van samenkomst: vooraan aan de Statielei bij de doorsteek Statielei <-> parking Action.
Je kan kiezen uit de volgende winkels en je geeft drie keuzes op bij reservatie.
Bazarke
In de Pik
Mammies en Pappies
Bobby Sewing
De Schoenenloft
De Boekuil
De Standaard (enkel 12 jarigen)
Je kan je inschrijven vanaf 15 januari. Kijk tegen dan zeker
de website www.gezinsbondmortsel.be nog eens na voor
eventuele wijzigingen.
Hoe inschrijven: stuur een mail met je naam, leeftijd, telefoonnummer van een volwassene welke we kunnen bereiken
tijdens de activiteit en 3 voorkeurswinkels naar an.sysmans@belgacom.net .
Indien je graag met een vriendje samen staat, vermeld dit dan zeker in de mail.
Wees er snel bij want de plekjes zijn beperkt! Je krijgt een bevestigingsmail als je ingeschreven hebt.
Tot op de shophopdag!!!
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Bioscoopcheques
met korting bij
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
€ 10,50. Hierop krijg je € 2,00 korting via je gezinsspaarkaart zodat de Metropolis cheques
je bijgevolg effectief € 8,50 kosten.
(opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

Bij onze Ticketdienst en bij de dienst
Spoor- & GSMkaarten (zie blz. 2 “de bond in
Mortsel”) kan je “lijnkaarten” voor tram en bus
bekomen met 10% korting op de spaarkaart.

RESERVEER TIJDIG JOUW KINDEROPPAS
BIJ ONZE 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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Antwerpse Spookwandeling
zaterdag 11 februari 2017
Een tocht door de duistere geschiedenis van 't stad
Tijdens de Antwerpse Spookwandeling dwalen we doorheen de kleine straatjes van oud Antwerpen. Op bijzondere plekjes houden we halt en vertellen ware en ongelofelijke verhalen. Zo
loopt u in de voetsporen van helden en zondaars en herbeleeft u eeuwenoude sagen en legenden. Zo maken we kennis met de angst die heerste in de stad, angst voor spoken, voor misdaad of bestraffing. Gelukkig blijkt humor het beste wapen tegen alle onheil. Spannend en
ontspannend, maar steeds verrassend, een meeslepende ervaring!
Startlocatie: Standbeeld van Lange Wapper, Steenplein, Antwerpen
Eindlocatie: Grote Markt, Antwerpen
Afstand ± 3 km en duurtijd ± 90 minuten.
Toegankelijk voor rolstoel: ja
Doelgroep: volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar.
Prijs per persoon: € 10,00 voor leden.
€ 15,00 voor niet leden.
Inschrijven bij voorkeur via mail op mailadres: gezinsbond.mortsel@telenet.be of telefonisch
via nummers: 03 / 337 92 81 - GSM 0475 / 29 15 06.
Wij verwachten uw inschrijving ten laatste 31 januari 2017.
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Gezinsquiz

Hernieuwing kortingkaarten NMBS
De kortingskaart blijft bestaan.
Hierdoor kunnen de kaarten met vervaldag 12/2016 terug hernieuwd worden.
Ouders: Ouders met minstens 3 kinderen krijgen een kaart die 5 jaar geldig is. (2016-2020)
Kinderen: 1) kinderen van 6 t. e. m. 11 jaar krijgen een kaart die 5 jaar geldig is.
2) kinderen van 12 t. e. m.17 jaar krijgen een kaart die eveneens 5 jaar geldig is.
3) kinderen van 18 t. e. m. 25 jaar krijgen een kaart die 1 jaar geldig is en die kan
vernieuwd worden mits voorlegging van studiebewijs of attest gezinssamenstelling of kinderbijslag.
Kostprijs: € 6,00 per gezin / € 2,00 voor een duplicaat bij verlies.
Ook GO passen (€ 51,00), rail passen (€ 76,00) en Key kaarten (€ 21,00) zijn te bekomen met
een korting van 5% op de spaarkaart.
Op de telefoonkaarten van Mobistar, Proximus en Base met een waarde van € 15,00 wordt er
ook een korting van 4% gegeven op de spaarkaart.
Voor meer inlichtingen en aanvragen kan u terecht bij:
Liliane Laenen - De Schutter
Maria Gorettistraat 20 Mortsel.
Tel. 0485 / 51 51 95 Liefst vooraf verwittigen a.u.b.!

Zaterdag 25 februari om 20.00 u.
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel
Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven bij:
Fam. Van Tillo - Baekelmans, tel. 03 / 455 53 45
Of via e-mail: ingrid.baekelmans@live.be
Deelname: 15 euro per ploeg
-8-

Wij vernamen het overlijden van de heer Ivo Van Mol echtgenoot van mevrouw Ludgard
Bettens. Ivo is van ons heengegaan op 2 juni 2016.

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming.
-9-

Kaas- en bierdegustatie
Zaterdag 25 maart

Een kleine historiek van 90 jaar Gezinsbond Mortsel
De voorlaatste dag van 1926, 30 december, werd het eerste bestuur samengesteld van de
Mortselse afdeling van de “Bond der Kroostrijke Gezinnen“.
De eerste voorzitter was de heer Grote, de heer Armeels ondervoorzitter en verder nog 6
bestuursleden.
Zoals in vele gemeenten in Vlaanderen kende de Mortselse afdeling een gestage groei . Maar
in het begin van de jaren 30 was het hoofdbestuur van de Bond der Kroostrijke Gezinnen nog
Franstalig en werd weinig rekening gehouden met de meerderheid van 125.000 Vlaamse
leden tegenover 50.000 Waalse leden.
In 1939 zijn de meerderheid van de leden overgestapt naar de gezinsbeweging “Vlaamse Kinderzegen”.
Tijdens de oorlogsjaren van de 2e wereldoorlog werd het verenigingsleven zeer beperkt.
Mortsel werd zeer zwaar getroffen met het bombardement van 5 april 1943 en later nog met de
V-bommen. Meer dan 100 leden van onze afdeling hebben dat niet overleefd en van 200 gezinnen was de woning vernield of onbewoonbaar. Het Woningfonds van de Bond heeft hier
vele gezinnen ( financieel ) hulp verleend.
In 1950, vijf jaar na het oorlogsgeweld, telde Mortsel weer meer dan 18.000 inwoners. De vereniging van Vlaamse Kinderzegen hield op te bestaan en de Bond van de Kroostrijke Gezinnen
kende terug een grote ontwikkeling.

Ons Belgisch bier is sinds kort uitgeroepen tot
UNESCO werelderfgoed, en terecht. Met een ongekend rijke variëteit aan speciaalbieren kan iedereen wel iets naar zijn of haar zin vinden. In het kader van het 90 jarig bestaan van de Gezinsbond
Mortsel laten we u graag kennis maken met een
selectie van acht minder gekende bieren en bierstijlen, telkens vergezeld van een bijpassende kaas en
natuurlijk een woordje uitleg. Laat je verrassen
door nieuwe onverwachte smaken en combinaties.
Practisch:
Wanneer: zaterdag 25 maart.
Deuren open om 19u30. Start om 20u00
Plaats:
Zaal De Populier
Guido Gezellelaan 31 Mortsel
Kostprijs: € 20,00 per persoon voor leden
€ 25,00 per persoon voor niet leden
Vooraf inschrijven via gezinsbond.mortsel@telenet.be is noodzakelijk want het aantal
plaatsen is beperkt.
(De foto’s zijn slechts illustratie en staan los van de combinaties die geproefd zullen worden)
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Waar onze afdeling in 1945 slechts 200 leden telde werden dit er in 1956 , 10 jaar later, 1.000
en in 1965 zelfs 2.000 leden. Met het maximum van 2.328 leden in 1968.
Mortsel was toen één van de grootste afdelingen in Antwerpen en dat zijn we tot op heden nog
altijd. Alhoewel het ledenaantal nu teruggelopen is tot ongeveer 1300.
De Mortselse afdeling organiseerde tussen 1950 en 1966 niet minder dan 6 moederhuldes, de
huldiging van moeders met minstens 10 kinderen.
Tot 1965 was het bestuur uitsluitend een mannenzaak , vanaf 1965 telden we steeds meer
vrouwen onder het bestuur.
Mevrouw Van Laethem-Bergé was in 1973 onze eerste vrouwelijke voorzitter, en tevens de
eerste in het Antwerpse.
Haar bestuur bestond uit 17 bestuursleden waaronder ook Jan Van Brempt.
Jan Van Brempt was bestuurslid van 1946 tot 2001. Secretaris, penningmeester, verantwoordelijke voor de kinderopvangdienst en de verminderingskaarten. Hij was in Mortsel gekend als
Mijnheer De Bond. Zijn woning in de Wouwstraat was in feite het vast secretariaat van de
afdeling, waar de leden vaak tot op de straat stonden aan te schuiven voor de vernieuwing van
hun lidkaart of verminderingskaart. Jan Van Brempt was één van de steunpilaren waar onze
afdeling erg trots mag op zijn.
Ledenfeesten, toneelavonden en gezinsuitstappen bleven elkaar opvolgen maar ook vernieuwende activiteiten zoals “Kooklessen voor vaders “ en “Automechaniek voor Dames “ waren
een succes.
Ook de grootouders werden niet vergeten . GOA ( Groot Ouders Actie ) nu gekend onder de
(Vervolg op blz. 13)
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benaming G.O.S.A ( Groot ouders en Senioren Actie ) wordt opgericht door Jan Van Brempt
en later verder gezet door Rik Van der Welk.

BABY- KINDERKLEDING en GROTE STUKKEN
geen fietsen of speelgoed & enkel zomerkleding

In de jaren 80 worden de FAMILIADES georganiseerd waar gezinnen de gelegenheid wordt
geboden om elkaar te ontmoeten met spel, amusement een hapje en een drankje.
Het was in de jaren dat Guido Voets, nog steeds lid van ons Bestuur, voorzitter was van 1980
tot 1992.
Het was ook in deze jaren dat gestart werd met de tweedehands-beurzen.

Zondag 12 maart 2017
in ‘t Parkske - Edegemsestraat 26 Mortsel
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.

Later kwam de quizavond, het gezond ontbijt en recent de shophopdag : activiteiten die tot op
de dag van vandaag nog steeds succes garanderen.
De viering 90 jaar is een hoogtepunt voor onze vereniging en geeft de vele vrijwillige bestuursleden en medewerkers het nodige enthousiasme om verder te werken aan de uitbouw
van de Gezinsbond.
Het zou ons dan ook veel plezier doen u te mogen verwelkomen op één van onze feestactiviteiten.
J.V.

(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 28 januari 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)
(check voor de zekerheid de startdag van de lijstenverdeling op de website of bel want het is ooit al gebeurd dat de datum wegens omstandigheden gewijzigd werd tussen het verschijnen van “Ons Krantje en
de verdeeldag)

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.
Leden van de Gezinsbond krijgen bovendien 5%
van het aankoopbedrag bijgestort op hun spaarkaart !!!
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met de Gezinsbond naar Maastricht

Zaterdag 29 april 2017
Gezinsbond gewest Antwerpen organiseert in 2017 weerom een uitstap. Ditmaal staat een
bezoek aan het nieuwe en het oude stadsdeel van Maastricht op het programma voorafgegaan
door een bezoek aan bekende Limburgse mergelgrotten.
De uitstap zou, volgens de informatie waarover wij op dit moment beschikken, vertrekken om
8u00 in Wilrijk waar ook de terugkeer voorzien is rond 20u00 voorafgegaan door een avondmaal om 17u00.
Wil je ook graag deelnemen aan deze dagtrip hou dan zeker onze website
www.gezinsbondmortsel.be in de gaten waar we verdere informatie zullen publiceren op het
moment dat die bekend is.

Redactioneel nieuws:
Verschijningsdata van “Ons Krantje” in 2017: ± 15 april, ± 15 augustus en ± 15 december.
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Kreamo is een jeugdatelier in Mortsel, aangesloten
bij de Jonge Helden, de jeugddienst van de Gezinsbond. Dit is geen gewone jeugdvereniging. Op Kreamo houden we ons elke zaterdagvoormiddag creatief
bezig. We spelen niet alleen toneel, maar knutselen
ook, schilderen, boren, gipsen, kleien, plakken, koken en nog zoveel meer. Onze nadruk ligt niet zozeer op het aanleren van bepaalde technieken, maar
wel op het stimuleren van de creativiteit van onze
leden. Ons belangrijkste doel is echter om kinderen
een zaterdagochtend te geven om nooit te vergeten.
Elke zaterdag komen wij samen in zes leeftijdsgroepen van 9u30 tot 12u00 om ons creatief uit te leven.
We zetten het nieuwe jaar in op 14 januari 2017.
Lijkt Kreamo je wel iets, dan kan elk kind vanaf zes jaar eens komen proeven van een creatieve Kreamomorgen. Ook ben je natuurlijk welkom op Kreamo als je zeventien bent en graag
leiding wil worden.
Voor meer info kan je steeds terecht op www.kreamo.be en specifieke vragen beantwoordt
hoofdleiding Toon met veel plezier op hoofdleiding@kreamo.be.

De Gezinsbond Mortsel viert feest!
En ook de kindjes mogen meegenieten:
Er was eens … ergens in Mortsel… in de gezellige Dieseghemhoeve…een voorstelling van
theater Petatje. Een voorstelling voor kleine en iets minder kleine kindjes. Het theatergezelschap stond paraat om 90 kindjes en hun ouders een fantastische namiddag te bezorgen. Ze
speelden hun voorstelling ‘Beestige Muziek’. Samen met de kindjes ging Marina Ballerina op
zoek naar genoeg muzieknoten om een mooi liedje te maken. Natuurlijk was er een
‘slechterik’, meneertje Bass Jazz, die de noten moest stelen. Dit deed hij omdat hij niet mocht
meedoen en eigenlijk een beetje jaloers was. Door de hulp van alle kindjes in de zaal, vond
Marina al de noten terug, en konden ze een fantastische eindvoorstelling geven. Een heuse
fanfare optocht waar alle kindjes mochten meedoen. En Bass Jazz? Die werd vergeven en
mocht natuurlijk meedoen.
Met rode wangetjes kwamen de kindjes uit de zaal. En toen ze ook nog een pannenkoek kregen, glinsterden hun oogjes helemaal.
Het was een fantastische namiddag, een feest voor de kinderen! We realiseerden dit, samen
met de afdeling spaarkaart, om ons 90 jarig bestaan te vieren. Maar omdat het zo leuk was,
denken wij erover om dit toch te herhalen! Hou onze kalender zeker in het oog!

Ontbijt 27/11/2016
Op 27 november kregen wij weerom het bezoek van Sinterklaas en zijn vrienden tijdens ons
jaarlijks "Gezond Ontbijt" dat voor de 13de keer plaatsvond.
De zaal liep vanaf 9u00 snel vol met hongerige magen die zich tegoed deden aan ons goed
gevuld ontbijtbuffet.
Pistoleetjes, sandwiches en verschillende soorten zelfgebakken brood gingen vlot van de
hand.
Rond 11 u verraste de goedheilige man de aanwezige kinderen én sommige volwassenen met
een bezoekje. Onder leiding van juf. Annemie werden er leuke liedjes gezongen, daarna mochten de kinderen bij de Sint hun cadeautje in ontvangst nemen. Hiervoor ook een woordje van
dank voor onze dienst spaarkaart voor hun bijdrage.
Het was weer een gezellige voormiddag met alleen maar tevreden en blije gezichtjes.
Bedankt iedereen voor uw aanwezigheid, wij hebben alvast een nieuwe afspraak gemaakt met
de Sint en zijn vrienden voor volgend jaar.

Enkele foto’s op de achterpagina.

Verantwoordelijke uitgever:

Viviane Baekelmans-Handig Oudebaan 105, Mortsel

Medewerkers aan dit nummer: Viviane Baekelmans-Handig, Paul Switsers, Koen Hermans, Lieve van den
Daele-Drossaert, Jan Veelaert.
Publiciteit: Paul Switsers, C. De Herdtstraat 61, 2640 Mortsel
Verzending: Jeannine Heylen - Meersman
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Hieronder enkele
foto’s van onze kindernamiddag met
theatergezelschap
Petatje.

- 16 -

