Bezoek aan het havenhuis: kijk vlug blz. 4.
In dit nummer:
Quiz.
Bezoek aan het Havenhuis.
Shophoppen.
Spaarkaarthandelaars.
Tweedehandsbeurs zomerkleding.
Nieuwe yoga sessie.
Benjamine by Lore.
Zo was het bij vorige yoga sessie.
Het voorbije ontbijt met Sinterklaas

Het BESTUUR wenst al haar leden een voorspoedig 2018 !
www.gezinsbondmortsel.be
Verschijnt drie maal in 2017
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Voorzitter

Ondervoorzitter & ledensecretariaat

Jan Veelaert
Heldenhuldelaan 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

ACTIVITEITENKALENDER

Vanaf 20 januari

Kinder yoga: zie pagina 9.

24 februari

Quiz: zie hieronder

Spaarkaartafgevaardigden

18 maart

Tweedehandsbeurs zomerkleding: zie pagina 8.

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

21 maart

Shophopdag: zie pagina 5.

13 mei

Bezoek aan het Havenhuis: zie pagina 4

Spoor- & GSMkaarten

Public relations

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

Viviane Baekelmans - Handig
Oudebaan 105
0473 / 56 20 05
gezinsbond.mortsel@skynet.be

Voor de recentste informatie kan je steeds onze website www.gezinsbondmortsel.be raadplegen.
We trachten deze steeds zo up to date mogelijk te houden.

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

Fien Nutsugah
Wolschaerdenveldenstraat 18
GSM KOD 0479 / 27 02 31

Bankrekening nr.: BE64 9730 3474 7252 op naam van “Gezinsbond afdeling Mortsel”

Wij vernamen de geboorte van
Een tweede kindje:

Tille in het gezin
Olga
James
Sepp
Gianella
Edris
Margot
Alex

Claessens
Vander Meiren
Cherichel
Goosse - De Haes
Pacheco Alvarez - Solis Pinargote
Bellandi - Janssen
Luycx
Moers - Verbruggen

Een derde kindje:

Elise
Millie

Joly - Onsia
Leemans - Bekx

Een vijfde kindje:

Lisse

Verbist - Hernalsteen
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Gezinsquiz

Zaterdag 24 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
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Inkijk in het Havenhuis

Shophoppen in Mortsel

Op zondag 13 mei 2018 organiseren wij een gegidste rondleiding in het Havenhuis.
Wil jij graag een kijkje nemen in het Havenhuis schrijf je dan zo snel mogelijk in want het aantal deelnemers is beperkt.

woensdag 21 maart van 13u45 tot 17u00

Praktisch :
Zondag 13 mei 2018 om 14.00 uur
Prijs: leden van de Gezinsbond €5 per persoon // niet-leden €7 per persoon.
Duur van de rondleiding: +/- 90 minuten.
Vertrekpunt: aan de voorpoot van het Havenhuis op het Zaha Hadidplein.
Gelieve rekening te houden met de volgende voorwaarden:






Kinderen moeten minstens 6 jaar zijn om aan de rondleiding te mogen deelnemen.
Het gebouw is nog niet toegankelijk voor mensen met rolstoelen of kinderwagens.
Tijdens de rondleiding zijn geen rugzakken noch grote handtassen toegelaten.
Tijdens de rondleiding mag niet worden gegeten of gedronken.
Een goede fysieke conditie is vereist, aangezien we tijdens de rondleiding verschillende trappen nemen.
Vooraf inschrijven is verplicht want het aantal deelnemers is beperkt.
Inschrijven bij : Veelaert Jan
03 / 449.56.66
e-mail : jan.veelaert@skynet.be

Tijdens 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 verschillende winkels en je geeft drie keuzes op bij reservatie.
De lijst van deelnemende winkels is terug te vinden op onze website.
www.gezinsbondmortsel.be vanaf begin februari 2018.
Je kan je inschrijven vanaf 15 februari.
Hoe inschrijven: via onze website op de aankondigingspagina van de shophopdag. Daar zal je
een link terug vinden om je inschrijving door te geven.
Indien je graag met een vriendje / vriendinnetje samen staat, vermeld dit dan zeker.
Wees er snel bij want de plekjes zijn beperkt !
Je krijgt een bevestigingsmail als je ingeschreven hebt.
Tot op de shophopdag !!!

Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekening nr. BE64 9730 3474 7252 van
Gezinsbond Mortsel, met vermelding van naam en aantal personen.

Voor voordelige bioscooptickets kun je
terecht bij onze ticketdienst:
Ingrid van Tillo-Baekelmans, Kaphaanlei 8 te 2640 Mortsel
Tel.: 03/455.53.45 Mail: ingrid.baekelmans@live.be

UGC:

€ 9,30 en € 2,00 korting op de spaarkaart = € 7,30 per ticket.

KINEPOLIS: Zolang de voorraad strekt zijn tickets verkrijgbaar aan:
€ 10,75 en € 2,00 korting op de spaarkaart = € 8,75 per ticket.
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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

Verschijningsdata van “Ons Krantje” in 2017: ± 15 april, ± 15 augustus en ± 15 december.
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Handelaars waar je terecht kunt met de "Spaarkaart" !

César Menswear: mannenkleding
Statielei 131
tel.: 03 / 326 36 86
email: info@cesarmenswear.be
FERIA: kinderkleding
Pieter Reypenslei 14 - Mortsel
tel.: 03 / 449 20 19
email: info@feria.cool
website: www.feria.cool

Bakkerij-Patisserie BONITAS
Edegemsestraat 6 – Mortsel
tel. 03 / 449 27 15

Schoenenloft "In De Poort"
Antwerpsestraat 83 - Mortsel
tel. 03/ 449 39 10 - email:
mail@schoenenloftindepoort.be
website www.schoenenloftindepoort.be

Boekhandel – DE STANDAARD
Statielei 85
tel. 03.449.46.88

BENJAMINE kinderschoenen en accessoires
Pieter Reypenslei 30
2640 Mortsel
SPRINGKASTELEN ANTWERPEN
Tel: 0483 20 09 30
info@springkasteelantwerpen.be

GOED- textiel
Statielei 56
tel. 03.440.61.38
website: www.idwtextiel.be

VAN ROOY - Juwelier
Antwerpsestraat 54
tel. 03.119.86.51

MADILUX - Bloemen en planten
Sint-Benedictusstraat 16
tel. 03.449.69.69

WIM VANBAEDEN: Optieker
Floralaan 83 - Mortsel
tel. 03 / 440 55 77 fax. 03 /440 41 40
website: www.vanbaeden-optiek.be
BOBBY SEWING - Naai- Brei en Handwerk
Pieter Reypenslei 24 - Mortsel
Antwerpsestraat 91, 2850 Boom
tel. 0479 / 87 75 42
email: bobbysewing@live.be
website: www.bobbysewing.be

LEDERWAREN JAMA
Statielei 42-44
tel. 03.449.87.41
website: www.jama-lederwaren.be

COLORA: verfhandel
Koningin Astridlaan 33 - Kontich
tel. 03 / 459 85 34 fax. 03 / 459 85 35
email: colora.kontich@colora.be
website: www.colora.be

DUDEN herenmode
Pieter Reypenslei 6, 2640 - Mortsel
tel. 03 / 449 85 41
email: info@duden.be
website: www.duden.be

IN DE PIK - IJzerwaren
Statielei 74
tel. 03.458.22.50
VERHELST - Optiek, brillen
Antwerpsestraat 3
tel. 03.449.94.34

DEN BEZEM "spirituele geschenken"
Antwerpsestraat 124 - Mortsel
tel. 03 / 293 82 56
email: denbezem@telenet.be
website: www.denbezem.be

DE BOEKUIL
Antwerpsesteenweg 32 – Mortsel
tel. 03 / 271 01 91
email: info@boekuil.be
website: www.boekuil.be

DREXELER - Optiek, uurwerken & juwelen
Mechelsesteenweg 26
tel. 03.449.99.24
website: www.drexeler.com

DE CUYPER - Uurwerken en juwelen
Antwerpsestraat 4
tel. 03.449.91.61

VAN PELT Bikes
Vredebaan 61-63
2640 Mortsel
tel. 03 / 457 75 26
email: jan.vanpelt@commtechnv.be
website: www.vanpelt-bikes.be

ALIAS dameskleding
Pieter Reypenslei 3, Mortsel
tel. 03 / 440 11 34
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't Bazarke speelgoed
Statielei 113
tel.: 03 / 449 81 51
website: www.bazarke-mortsel.be
TOYS4KIDS in Kontich
Blauwesteenstraat 110 - Kontich
gsm. 0497 604 604
website: www.toys4kids.be
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Kinderyoga
&
Coaching

BABY- KINDERKLEDING en GROTE STUKKEN

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.
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% om de organisatiekosten te dekken)

18
zondag
maart

Praktisch:
Om als verkoper deel te kunnen nemen aan de beurs dien je verkoopslijsten in te dienen die te
reserveren zijn vanaf zaterdag 17 februari 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

PAPILLON

Ben jij tussen 6 en 12 jaar en heb je zin om samen op avontuur te gaan ?
Schrijf je dan snel in voor een reeks kinderyoga.
Wat is kinderyoga ?
Kinderyoga is een combinatie van yoga en spel waarbij plezier en ontspanning voorop staan.
Belangrijk is om een veilige plek te creëren waarin kinderen zich goed voelen en helemaal
zichzelf durven zijn.
Tijdens de kinderyogales beleven de kinderen een echt yoga-avontuur. Ze laten alle drukte van
zich wegstromen in een rivier. Ze leren stevig staan als een boom, snel te bewegen als een panter en dan weer langzaam als een schildpad en gaan op reis naar de maan en de sterren.
Yogahoudingen, maar ook ademhalings- en concentratiespelletjes, masseren, tekenen, visualisaties en meditaties zijn allemaal onderdelen die in een les aan bod kunnen komen.
Mijn doel is om via kinderyoga onze kinderen een basis voor het leven te geven met stevige
wortels en soepele vleugels.
Voor Wie ?
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Wanneer ?
Op zaterdagen 20/01 - 27/01 - 10/02 - 03/03 en 24/03
Reeks 1 ( 6 – 8j ) : 10u tot 11u.

Reeks 2 ( 9 – 12j ) : 11u15 tot 12u15.

Prijs ?
Lid Gezinsbond: 40 euro voor een reeks van 5 lessen.
Niet lid Gezinsbond: 50 euro voor een reeks van 5 lessen.
Waar ?
mammies & pappies
Liersesteenweg 203A, 2640 Mortsel
Meer info en inschrijven
Nutsugah Fien
0484/71.36.37
jeroenenfien@telenet.be
Uw inschrijving is pas definitief na betaling op rekening nr. BE64 9730 3474 7252 van
Gezinsbond Mortsel, met vermelding van naam, voornaam kind en leeftijd.
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Weerom een nieuwe Spaarkaarthandelaar in Mortsel…

Yoga voor kinderen.

Leden van de Gezinsbond kennen Kinderschoenen Benjamine als een gevestigde waarde in
Mortsel sinds vele jaren. Wat velen onder ons niet weten, is dat Kinderschoenen Benjamine
binnenkort opnieuw open gaat. De nieuwe eigenaar Hannelore wil jullie ten dienste staan
voor alle kinder- en tienerschoenen, kousen, accessoires en rug- en boekentassen… Tijd dus
voor een gesprekje met de sympathieke gastvrouw !
Benjamine geeft vanaf 20 januari 5 % korting aan de leden van de Gezinsbond op het hele
assortiment.
Gezinsbond: Waarom een kinderschoenwinkel?
Hannelore: Ik droomde al lang van een eigen zaak en als mama van twee kindjes ben ik steeds
op zoek naar een kwalitatieve en mooie kinderschoen. Ik heb ook gemerkt dat het aanbod aan
kwalitatieve kinderschoenen in de Antwerpse Zuidrand zeer beperkt was, en vandaar de beslissing genomen om er zelf aan te beginnen.
Gezinsbond: Waarom moeten onze leden naar jouw zaak komen?
Hannelore:: Het aanbod van mooie, modieuze en kwalitatieve kinderschoenen is vrij beperkt
in de regio. Ik probeer een gamma aan te bieden voor elk wat wils van klassiek tot de meer
hippere modellen. Zowel uniformschoenen, communieschoenen als sneakers zitten in het aanbod. Van babypantoffels en eerste stappers tot schoenen voor tieners. Vanaf maatje 18 tot
maat 42. De volgende merken kan je onder andere bij ons vinden : Rondinella, Galluci, MAA,
Manuela de Juan, Pépé, Banaline, Pomme D’Api, 10IS, Momino, Ocra, Eli, Triboo, Jarrett,
Naturino, Birkenstock, Igor, Bobux,…
Naast schoenen kan je bij ons ook terecht voor kousen, verzorgingsproducten voor de schoenen, accessoires, rugzakken en boekentassen.
Gezinsbond: Wat is de link tussen jou en de Gezinsbond?
Hannelore: Ik ben reeds vele jaren lid van de Gezinsbond. Graag wil ik met mijn winkel ook
deel uitmaken van deze organisatie. Een korting is voor de leden ook altijd mooi meegenomen.
Iedereen van harte welkom op het groot openingsweekend op 20 en 21 januari 2018.
Gezinsbond: Hartelijk dank voor je vertrouwen in de Gezinsbond. Ik ben ervan overtuigd dat vele van onze leden de weg naar BENJAMINE zullen blijven vinden.

Pieter Reypenslei 30 - 2640 Mortsel
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

10.00-12.30 en 13.30-18.00
13.30-19.00
10.00-12.30 en 13.30-18.00
10.00-18.00

www.benjaminebylore.be
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‘t was best weer gezellig op ons “gezond ontbijt” van 26 november met 75
kinderen die speciaal voor de Sint aanwezig waren.

Dit berichtje kregen we enkele uren later:
Sybe is al aan het puzzelen!
Die zegt just tege de lucht ofzo: "dank u sint dit is het mooiste cadeau ooit". xD
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