Paddestoelen in de herfstzon.

In dit nummer:
**************
Ouderenadviesraad organiseert.
Filmtickets - Kinderoppasdienst - Papa Haydn
Tweedehandsbeurzen kleding en uitzet & speelgoed
Shophopdag - kinderyoga - busreis Hageland
Cyberpesten - Quiz - Tienerbeurs

www.gezinsbond.be/mortsel
www.gezinsbondmortsel.be
Verschijnt vier maal in 2014
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Voorzitter & public relations

Ondervoorzitter

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

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

Ledensecretariaat

Algemeen Secretariaat

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

An Servaes - Sysmans
Steenovenbos 5
03 / 454 43 86
an.sysmans@belgacom.net

Penningmeester

Ticketdienst

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

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

Spaarkaartafgevaardigde

Spoor- & GSMkaarten

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

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

Kinderoppasdienst

Grootoudersactie (Gosa)

Jeannine Heylen - Meersman
Drabstraat 254E
GSM KOD 0479 / 27 02 31

Rik Van Der Welk
St. Hathebrandtstraat 42
03 / 449 18 03

ACTIVITEITENKALENDER
www.gezinsbondmortsel.be

www.gezinsbond.be/mortsel

De Bond in Mortsel

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

en
e
n
e
d
le
r
a
a
h
l
a
t
s
n
e
Het BESTUUR w
eugde
r
v
s
in
z
e
g
l
e
e
v
n
e
t
s
e
e
gezellig Kerstf
in het nieuwe jaar !
-2-

2015
zaterdag 7 februari

Jaarlijks concert: Papa Hayhn zie blz. 7

Donderdag 12 februari

20u00 Cyberpesten. zie blz. 6

Woensdag 18 februari

14u00 Shophopdag: zie hieronder

zaterdag 21 februari

20u00 Quiz: zie blz. 7

zondag 22 februari

Tafelverkoop tienerkleding: meer info blz. 5

zondag 8 maart

Tweedehandsbeurs kleding en uitzet: meer info blz. 5.

zondag 22 maart

Tweedehandsbeurs speelgoed: meer info blz. 5

Zaterdag 25 april

Gewestelijke busreis: meer info blz. 11

Shophoppen in Mortsel
Heb je altijd al eens in een echte winkel willen werken? Ben je benieuwd om te weten hoe het
is om klanten te bedienen?
Ben je zot op schoenen, een boekenworm of schuilt er een bakker in jou? Ben je eerder creatief, hou je van bloemschikken, haken, naaien,…?
Kom dan zeker op 18 februari 2015 meedoen met onze Shophopdag
Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen een namiddagje helpen in twee winkels van Mortsel.
Je wordt begeleid tot aan de winkels, en terug opgehaald door onze vrijwilligers.
We spreken om 14u af aan het gemeenteplein. Daar kunnen jullie ouders jullie terug komen
halen om 17u.
Inschrijven kan vanaf 20 januari, per mail of telefonisch. Begin januari zal de uitnodiging met
de mogelijke winkels op onze website te vinden zijn. Dan kan je kiezen of je in een boekenwinkel, een bloemist, bakker, schoenenwinkel… wilt helpen. Je mag drie keuzes opgeven.
Wil je meer informatie, kan je mailen naar an.sysmans@belgacom.net. Maar concreet inschrijven kan je pas vanaf 20 januari 2015. Wees er tijdig bij want de plaatsjes zijn beperkt.

“Enig stuk”
Gezinsbond heeft een nieuwe brochure met als titel “Enig stuk”. Deze brochure bevat een schat aan informatie en is speciaal gericht op éénoudergezinnen. Om deze
brochure te bekomen kan je contact opnemen met ons secretariaat. Wij bezorgen u de
brochure dan zo vlug mogelijk.
-3-

Uitslag van onze ballonwedstrijd
Om het standje van de Gezinsbond op de jaarmarkt terug te vinden, moest je niet lang zoeken.
De geur van versgebakken wafeltjes, kindergezichtjes verstopt achter een roze berg van de
suikerspin, en ballonen die van op het plein opstegen: de Bond was niet veraf! Vele gezinnen
kwamen een kijkje nemen op onze stand, en vele kinderen lieten hun ballonnetje vliegen, in
de hoop op een prijsje. De volgende 11 kinderen hadden geluk. Hun ballon werd gevonden
en hun kaartje teruggestuurd. Zij krijgen hun prijs, een boekenbon, thuis toegestuurd.
De ballon van Stien Moyson vloog helemaal naar Duitsland: Altenberg. Zij werd nummer 1!
De ballon van Marlies Struyve vloog ook naar Duitsland, Spangenberg. Zij werd nummer 2!
De ballon van Mil Beckwée vloog helemaal naar Duitsland, Erkelenz. Hij werd nummer 3!
De ballon van Ruben Hassel vloog naar Nederland, Belfeld. Hij werd vierde.
De ballon van Jef Verreyde vloog ook naar Nederland, Linne. Hij werd vijfde.
De zesde was van Rik De Weerdt, zijn ballonnetje kwam terecht in Kaulille.
Nummer 7 en 8 kwamen beiden neer in Lommel. Jiske Herrijders en Rik De Wilde zijn de
gelukkigen.
En dan kwamen er drie terecht in Mol. Ruben Peeters, Jens Peeters en Onno De Buysser mogen zich ook bij de winnaars rekenen.
Ben je er deze keer niet bij? Kom volgend jaar zeker nog eens langs, wie niet waagt, niet
wint!
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Young.2nd.Beauty
Op 22 februari 2015 - Zaal ‘t Parkske - Edegemsestraat 26 Mortsel
We gaan van start met een eerste editie tweedehandsbeurs voor 16+.
Hierbij willen we speciaal de tieners in het daglicht plaatsen.
Je reserveert een tafel en verkoopt je kledij of /en accessoires zelf.
Dit maakt het voor de klanten aan je tafel ook interessant.
Prijzen worden door jou zelf gekozen.
Per tafel betaal je € 7,00.
Tafels kunnen vanaf 11.00 u klaargezet worden
De verkoop gaat door van 12.00 u tot 16.30 u
Reserveer snel want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven en info : denisevandenrijm@hotmail.com
Inschrijving is compleet wanneer de betaling in orde is op het volgend rekeningnummer :
BE64 9730 3474 7252

in zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 Mortsel

Zondag 8 maart: zomerkleding voor baby’s en kinderen & uitzet
(geen fietsen of speelgoed)

Zondag 22 maart: speelgoedbeurs & rollend materiaal.
Verkoop: tussen 13.30 en 16.00 u (de verkopers verkopen niet zelf)
Inkom: gratis - eveneens gratis kinderopvang bij de kledingbeurs
Afrekening: tussen 17.00 en 18.00 uur.
(Op de verkochte stukken vragen wij 10% (kledingbeurs) en 15% (speelgoedbeurs) 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 op zaterdag 31 januari vanaf 8.30u tot
14.00 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.
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CYBERPESTEN …
Pesten in een modern jasje
Informatie
Datum: donderdag 12 februari 2015
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18 Gezinsquiz
Zaterdag 21 februari 2014 om 20.00 u.
Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel

Tijdstip: 20u – 22u

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

Adres: Atheneum Mortsel, Mechelsesteenweg 194, 2640
Mortsel, inkom langs de Molenstraat. (zij-ingang
Inschrijven is, omwille van organisatorische redenen, verplicht. Stuur een mail naar ms.mortsel@g-o.be (KAM) of
genevievepeten@skynet.be (oudervereniging Alles KAM)

Deelname: 15 euro per ploeg

PAPA HAYDN!

Zeg neen tegen cyberpesten
Dagelijks begeleiden ouders hun kinderen in hun groei naar zelfstandigheid. Dit is echter geen
eenvoudige klus. Het opvoeden van kinderen in een maatschappij vol verleidingen en steeds
minder begrenzingen wordt vaak als een grote en moeilijke taak ervaren. Ouders hebben het
gevoel dat er steeds meer van hen verwacht wordt en dat zij er dikwijls alleen voor staan. De
Gezinsbond wil in samenwerking met het Koninklijk Atheneum Mortsel en de oudervereniging
‘Alles KAM’ hierbij helpen en organiseert een infoavond over cyberpesten.
Onze communicatiemogelijkheden zijn
de laatste jaren fel toegenomen. Dat
hebben onze kinderen zeer goed begrepen. Een glimmende smartphone en een
computer of tablet met supersnel internet
behoort bijna tot hun standaarduitrusting. Ze goochelen met hun gepimpte
facebook-profiel en via de chat stappen
mensen van over de hele wereld hun
leven binnen. Dat schept natuurlijk
massa’s mogelijkheden.

Jammer genoeg loeren er ook negatieve
interacties om de hoek. Alledaagse dingen
hebben een nieuwe invulling gekregen.
Ouders maken zich vaak zorgen over
cyberpesten. Komt het vaak voor? Welke vorm
kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen
te werk? Maar vooral: hoe kunnen we onze
kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen
of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind
belaagd wordt door een cyberpester? En wat als
hij zelf een pestkop is?

ZATERDAG ZA AL ELCKERLYC
7 FEBRUARI 2015 FRANKRIJKLEI 85/87
20U 2000 ANTWERPEN
Programma :
Orkest / Or feo kamerorkest
Dirigent / Rik Ghesquière
Solist / Simon Van H oecke, trompet

Sopraan van de Kapel
Koningin Elisabeth
Presentatie / Veva Gerard

Ouverture uit Orfeo e n Euridice
Trompetconcerto
Opera aria's
Symfonie 'La Passione'

ORFEO

Reser veren

P RO DUCT IES

Deze vorming in samenwerking met Child Focus
is gericht op de praktijk en biedt veel
voorbeelden en filmpjes.

€ 20,00 + € 3,00 reservering voor leden
€ 25,00 + € 9,00 reservering voor niet -leden
concert@gezinsbond-antwerpen.be
03 / 23 3 64 18 (Gezinsbond gewest Antwerpen)

Anke Stuer van de Gezinsbond Antwerpen zal
deze avond begeleiden.

Je kan ook kaartjes bekomen via onze ‘ticketdienst”: zie blz. 15
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Activiteiten ouderenadviesraad
02/02/2015
Lang Leve Gezond – workshop
Ouder worden is puur natuur, maar met een gezonde, gevarieerde voeding en voldoende lichaamsbeweging kunnen we voorkomen dat een natuurlijk proces onnodig snel verloopt. We
ruimen in deze workshop enkele hardnekkige misverstanden van de baan in ruil voor praktische tips om zelf aan de slag te gaan.
Aanvang: 14.00u
Locatie: Stadhuis Mortsel, grote vergaderzaal, stadplein 1
Prijs: € 2,00 (gratis voor deelnemers ‘Beweeg op maat!’)
Inschrijven: via de dienst welzijn: 03 444 17 76
26/02/2015
Voeding en beweging – actieve workshop
Voeding, water, beweging en sociaal contact, een belangrijke cocktail om je goed voelen. De
juiste combinatie geeft je energie. Sommige dagen lukt dit beter dan andere. We starten met
een voordracht rond dat evenwicht en brengen dit in praktijk met een korte wandeling en een
gezonde hap.
Aanvang: 14u.
Locatie: zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15, vergaderzaal 1ste verdieping
Prijs: € 2,00 (gratis voor deelnemers ‘Beweeg op maat!’)
Info en inschrijven: via de dienst welzijn: 03 444 17 76
10/03/2015
Beslissingen rond levenseinde – LEIF – Infoavond
Heel wat mensen kampen met angst en onzekerheid over de manier waarop hun levenseinde
zal verlopen en of er respect zal zijn voor de genomen beslissingen. Er bestaan veel foutieve
opvattingen over begrippen als wilsverklaring, patiëntenrechten, palliatieve zorg, euthanasie…
Een medewerker van LEIF (LevensEindeInformatieForum) zal die verschillende onderwerpen
deze avond belichten.
Prijs: € 2,00.
Aanvang: 20.00u
Locatie: Stadhuis Mortsel, grote vergaderzaal, stadplein 1
Prijs: € 2 (gratis voor deelnemers ‘Beweeg op maat!’)
Inschrijven: via de dienst welzijn: 03 444 17 76
19/03/2015
10 000 stappen – workshop
Je wil meer bewegen, maar hebt geen tijd of zin om te sporten? Een manier om meer te bewegen voor een goede gezondheid, meer energie en minder stress: meer stappen zetten! 10.000
stappen per dag is ideaal. Voor 65-plussers zijn 8.000 stappen per dag aanbevolen. In deze
workshop zetten we je op weg.
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Stadhuis Mortsel, grote vergaderzaal, stadplein 1
Prijs: € 2,00 (gratis voor deelnemers ‘Beweeg op maat!’)
Inschrijven: via de dienst welzijn: 03 444 17 76
-8-

Martha's koffie zoekt vrijwilligers
De Ouderenadviesraad, het Wijknetwerk en de Gezelschapsdienst slaan de handen in elkaar en
gaan samen aan de koffie. Niet gewoon koffie, maar koffie met iets extra. Taart, gezellige babbels, goed gezelschap. Kortom, een fijne middag waar mensen zo nog eens echt samen zitten
en elkaar leren kennen. De koffie van Martha wordt een eerste keer opgeschonken op dinsdag
3 maart 2015 voor de alleenstaande 75+ers van de wijk rond dienstencentrum Meerminne.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, van alle leeftijden, om dit koffiegenootschap mee op poten
te zetten. Uitnodigingen bussen, mensen nog eens persoonlijk bezoeken en uitnodigen, en ze
op de dag zelf vergezellen. Koffie zetten en tafels dekken, taartjes ronddelen en zorgen voor
sfeer en gezelligheid. Ben jij een goede gastheer of gastvrouw, en kan je je vanaf januari 2015
vrijmaken? Neem dan contact op met Liesbeth Luts en overtuig haar van je liefde voor koffie
met bijhorende babbel.
Meer info? Liesbeth Luts, ouderenbeleidscoördinator, 03 444 17 76 Ann Van Steenwinkel,
Wijknetwerk en Gezelschapsdienst, 03 440 46 24
Beweeg op maat!
Met ‘Beweeg op maat!’ willen, de Sportdienst en de dienst welzijn van stad Mortsel, 60plussers aanzetten tot proeven van het gezondheidsaanbod en sportaanbod in Mortsel.
Tegen verminderd tarief kan je als 60-plusser kiezen uit het aanbod van de Mortselse sportverenigingen en ouderenverenigingen, aangevuld met het aanbod van de dienstencentra.
Het aanbod bestaat uit bewegingsactiviteiten maar ook vormingen rond gezondheid. Zo bieden
we je een vorming rond koken met Stevia, kan je gaan fietsen met OKRA Bernadette, zal fitnesscentrum Fanatics zijn aanbod met jou overlopen, kan je proeven van een les Yoga ,…
Dankzij dit brede aanbod stippelen we voor iedereen, op maat, een individueel traject uit.
Wil je als 60-plusser hieraan graag deelnemen? Schrijf je in voor het volgende startmoment,
met gezonde receptie, op 3 februari Osylei (speelplein Osylei)of 3 maart (speelterrein Edmond
Thieffrylaan) via beweegopmaat@mortsel.be of op 03 444 17 76 (Instappen kan ook altijd
zonder deze instapmomenten, via 03 444 17 76)

HERNIEUWING REDUCTIEKAARTEN NMBS
Vanaf nu kunnen de kortingskaarten voor kinderen met vervaldag 12/2014 hernieuwd worden.
Kinderen +12 jaar bekomen een kaart die geldig is tot en met 17jaar
Jongeren +18 jaar kunnen hun kaarten bekomen mits het binnenbrengen van studiebewijs,
attest kinderbijslag of samenstelling gezin.
Ouderkaarten kunnen ook bekomen worden en zijn dan geldig tot eind 2015.
Ook nog steeds te verkrijgen :
Go-pass, rail-pass en K-card met korting van 5% op de spaarkaart
Telefoon kaarten Base ,Proximus en Mobistar met korting van 4% op de spaarkaart
Voor inlichtingen: L. Laenen De Schutter

0485/51 51 95
-9-

Abdijkerk
Averbode

met de Gezinsbond naar het

Hageland

Zaterdag 25 april 2015
Het Antwerpse Gewest organiseert ook volgend jaar weer een daguitstap. Het
wordt een verkenningstocht in het mooie, maar vaak te weinig gekende groene
Hageland, de Noordhoek van Vlaams-Brabant. Het programma voorziet zeer
afwisslende locaties langsheen de oevers van de Demer.
Programma:
Start te 7.30 uur aan ’t Spant, Boomsesteenweg te Wilrijk (ruime en gratis parking) Wie vervoer naar de startplaats wenst kan zulks aanvragen. Van hieruit brengen de bussen ons naar
volgende plaatsen:
AVERBODE: bezoek aan de 17de eeuwse Norbertijner-abdij, met zijn talrijke bezienswaardigheden.
ZICHEM:
In de geboorteplaats van Ernest Claes kunnen we de gerestaureerde Maagdentoren (of Markentoren) bewonderen.
DIEST:
in deze historische stad gelegenheid tot bezoek aan het Begijnhof
(werelderfgoed) en de oude citadel.
SCHERPENHEUVEL: een korte halte bij de vermaarde basiliek.
HOUWAART: verkenning langs de befaamde wijngaarden van Hageland.
HORST:
als slot van het programma is een rondleiding voorzien bij de historische
waterburcht van Horst met zijn 15de-eeuwse donjon-toren. Horst is bekend als
de thuishaven van de Rode Ridder!
Voor de middaglunch (lunchpakket zelf mee te brengen) wordt op de gepaste tijd een halte
voorzien en is koffie of thee ter beschikking.
Het avondmaal, met drie-gangen menu, wordt ons geserveerd in het Wagenhuis, aanpalend
aan het Horstkasteel. Na het avondmaal wordt de terugreis aangevat zodat we rond 20.30 uur
terug in Wilrijk aankomen.

Deelnemingsprijs:
Volwassenen:
€ 35.00
(niet leden: € 50.00)
Kinderen tot 12 jaar: € 30.00
(niet leden: € 45.00)
In deze prijs is inbegrepen: vervoer per autocar, syllabus, reisleiding en gidsen, inkomgelden,
koffie/thee bij de lunch, 3-gangen menu bij het avondmaal + drankje.

Inschrijvingen:
Via overschrijving op rekening nr BE64 9730 3474 7552 van Gezinsbond Mortsel, met vermelding van naam, aantal volwassenen en aantal kinderen tot 12 jaar. Inschrijven uiterlijk
voor 10 april 2015. Gezien de plaatsen beperkt zijn is tijdig inschrijven wenselijk!
Voor nadere info neem contact met Guido Voets, tel: 03 / 449 90 80 of e-mail:
guido.voets@skynet.be
- 10 -

- 11 -

NIEUW ! YOGA VOOR KINDEREN
Yoga zorgt ervoor dat uw kind meer zelfvertrouwen, een betere concentratie en een sterker en
soepeler lichaam opbouwt.

RESERVEER TIJDIG JE BABYSIT BIJ DE
KINDEROPPASDIENST

De yoga-oefeningen, specifiek voor kinderen, zijn zeer gevarieerd en worden op een speelse
manier aangeleerd. Er wordt gewerkt vanuit een thema, bvb. dieren, het strand, enz. aansluitend op de belevingswereld van het kind.

Wijk 1: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Boechout:
Verantwoordelijke = Magda Jaeken-Claessen: 0479 / 27 03 58

De yogahoudingen worden afgewisseld met massage- en ademhalingsoefeningen, zang, dans,
ontspanning, enz.

Wijk 2: Tussen Mechelsesteenweg - Eggestraat en grens Berchem:
Verantwoordelijke = Jeannine Heylen-Meersman: 0479 / 27 02 31

Deze yogareeks wordt gegeven door mevr. Marie Merlin, een zeer enthousiaste dame die met
veel liefde uw kinderen de wereld van de yoga wil leren kennen.

Bij twijfel kan je onze website raadplegen – daar vind je een stratenlijst.

Nieuwsgierig geworden?
Schrijf uw rakker in en ervaar het resultaat reeds na één of
twee sessies.
De 5-delige sessiereeks vindt plaats op zaterdagvoormiddag
24/1, 31/1, 7/2, 28/2 en 7/3. (Tijdens de krokusvakantie geen
sessies.)

In het gezellige zaaltje boven Zwembad “Den Bessem”
Van 10.00 u tot 11.00 u voor 6 tot 9 jarigen
Van 11.15 u tot 12.15 u voor 10 tot 12 jarigen
Zelf meebrengen: matje en/of grote handdoek.
Gemakkelijke kledij is een aanrader.
Inschrijving via mail Gezinsbond.mortsel@skynet.be met vermelding van de naam en leeftijd
van uw deelnemende kind(eren).
Betaling: eerste sessie: € 6,00 (leden) € 8,00 (niet-leden) bij inschrijving op reknr.
BE64 9730 3474 7252 (geldt als reservatie).
4 volgende sessies: € 24,00 (leden) € 32,00 (niet-leden) contant op 24/1 (na eerste sessie)
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Een nieuwe Spaarkaarthandelaar in Mortsel…
Leden van de Gezinsbond – zowel mannen als vrouwen - kunnen hun gading vinden met hun
Gezinsspaarkaart. Oog voor schoonheid en pracht hebben ze hier – met de gezinsspaarkaart – in
Mortsel ook….
Zin om je huis op te vrolijken met een bloempje, of heb je iets goed te maken thuis, of gewoon
omdat het leuk is… Deze sympathieke bloemiste geeft u – als lid van de Gezinsbond – 5 %
korting op het hele assortiment.
Gezinsbond: Met een bezoekje aan de Pieter Reypenslei, springt bloemenwinkel ‘PUUR’
in het oog. Een genot om te winkelen, waar wachten geen probleem is, want de koffie
wacht op jou! Wat is de geschiedenis van ‘PUUR’?
Puur:
Bloemen hebben me steeds aangetrokken omdat ze zo’n positieve uitstraling hebben. Bloemen
brengen de schoonheid van de natuur in je huis. Als ik nog wat tijd had tussen mijn drukke
agenda zocht ik toch steeds een moment om me bezig te houden met bloemschikken. Het is een
passie, en toen er zich een mooi pand aandiende in de stijlvolle Pieter Reypenslei was de keuze
snel gemaakt. Ik kon als het ware van mijn hobby mijn beroep maken. In mei besliste ik en in
augustus zijn we dan open gegaan.
Gezinsbond: Waarom moeten onze leden naar jouw bloemenzaak komen?
Puur:
Zoals ik al zei: bloemen hebben een positieve uitstraling. Ik probeer dit motto ook in mijn winkel tot uiting te brengen. Bloemen zijn één zaak maar bloemen moeten ook passen bij je persoon
bij je woning. Daar wil ik gerust advies in geven. We hebben trouwens niet enkel bloemen,
maar ook mooie planten met bijhorende potterij, daarbovenop verkoop ik ook geurende sent
chips, mooie teak schotels, kortom alles wat je woning maar kan opfleuren als het maar rond
bloemen en planten draait.
Gezinsbond: Lang heb ik je niet moeten overtuigen om de Gezinsbond te steunen. Wat is
de link tussen jou en de Gezinsbond?
Puur:.
Omdat we altijd een groot gezin hebben gehad, 4 kinderen en een pleegkind , en lid van de gezinsbond was de stap klein om kort na de opening van de zaak contact op te nemen met de Gezinsbond.
Gezinsbond: Hartelijk dank voor je vertrouwen in de Gezinsbond. Ik ben ervan overtuigd
dat vele van onze leden de weg naar je bloemenwinkel zullen vinden.
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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 € 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)
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)

23 november 2014 GEZOND ONTBIJT
Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar een gezond ontbijt georganiseerd op de laatste zondag van
november.
Voor dag en dauw staan we met voldoende medewerkers klaar om de grote zaal van ’t Parkske in te richten voor de opvang van ongeveer 200 ontbijters. Door de jarenlange ervaring weet iedereen perfect wat
te doen, staan de tafels ruim op tijd gedekt en is het ontbijtbuffet klaar om verorberd te worden.
Groen van de honger staan de eersten al voor 9 uur aan de deur te kloppen om binnen gelaten te worden
en het duurt niet lang of er vormt zich een wachtrij aan het buffet. Rozijnenbrood, suikerbrood, broodjes
in alle soorten, kaas, hesp, zoet, peperkoek, platte kaas, roerei, … keuze genoeg voor groot en klein en
nog gezond ook.
Ook dit jaar weer veel nieuwe gezinnen die voor de eerste keer mogen genieten van de familiale en gemoedelijke sfeer die zo typisch is voor dit evenement.
Nadat enkele zwarte pieten op het toneel verschijnen om met de kinderen zijn komst voor te bereiden
doet de Sint zijn intrede en hij heeft zoals elk jaar een attentie bij voor elk kind.
Hopelijk met het buikje vol en tevreden vertrekken de meesten huiswaarts.
Een bijzonder woord van dank aan allen die er toe bijgedragen hebben om van het gezond ontbijt weer
een succes-activiteit te maken : de handelaars van Mortsel voor hun steun, de diëtistes en, niet te vergeten, alle medewerkers van onze afdeling voor hun inzet.
Enkele foto’s op de achterpagina.

Bloemen ‘PUUR’
Pieter Reypenslei 21 b2 – Mortsel
 03 888 99 48
Openingsuren
Dinsdag t/m zaterdag:
10u00 – 17u30

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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Enkele foto’s van ons ontbijt met
het bezoek van Sinterklaas.
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