GEZINSBOND AALST
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018
Beste gezinsbondleden,
Na een mooie, deugddoende zomer vliegen we er met Gezinsbond Aalst terug in!
Hieronder volgen onze komende activiteiten:
SEPTEMBER
zaterdag

01/09

Inschrijving tweede
via mail
handsbeurs
De inschrijving bedraagt €14.00 voor leden en € 17.00 voor niet – leden. Bij afrekening op
de beurs zelf wordt er € 10.00 waarborg terug betaald. Er wordt eerst via mail ingeschreven
en pas betaald na de bevestigende mail. Vergeet zeker niet naam, adres en lidnummer te
vermelden. Er is één lijst per lidnummer. Voor de komende beurs zijn er nog enkele plaatsen
vrij!
zondag

23/09
Tweede handsbeurs Sint-Paulus
13.30 u – 16.30u
Tweede handsverkoop van speelgoed, kleding, boeken, ... van zwangerschap tot en met 16
jaar! Als verkoper blijf je niet bij jouw stand staan.
Zonder vertoon van de lidkaart 2018 betaal je 10% op de aangekochte goederen. Op de
beurs kan je punten sparen!
OKTOBER
vrijdag

05/10
bierproefavond
CC De werf
20.00u
In gedachten volgen we de loop van de Dender. De brouwerijen die we langsheen onze
route tegen komen worden verder uitgediept. De biertjes die hier gebrouwen worden,
worden gedegusteerd. Léon Boel weet heel veel over de verschillende biersoorten in onze
Denderstreek. Hij brengt ons veel bij over de verschillende brouwerijen in onze streek.
Inschrijven via mail! € 8.00 voor leden, € 15.00 voor niet – leden wordt ter plaatse betaald.
zaterdag

20/10
Zingen met peuters
Wordt meegedeeld
14.00u – 15.30u
via mail
Jonge kinderen vinden het heerlijk om te zingen en te bewegen, zeker als dat kan met
andere kinderen van dezelfde leeftijd. Peuters hebben vaak ook energie voor tien. Samen
liedjes zingen of bewegen is dan net als voorlezen: een noodzakelijk rustpunt.

Naast onze activiteiten willen we toch ook volgende activiteiten, in samenwerking met
Gezinsbond meedelen:
NETWERK AALST, Houtkaai 15 te Aalst organiseert:
16 september 2018
Ontbijtfilm: Rosie & Moussa
Een film van Dorothée van den Berghe

Met Savannah Vandendriessche, Imad Borji, Ruth Beeckmans
BE - 92'
Nederlands gesproken
Vanaf 7 jaar
Kleurrijke ontdekkingstocht door Molenbeek
Voor Rosie is de stad een plek om eindeloos veel avonturen te beleven. Wanneer ze met
haar moeder verhuist naar de andere kant van Brussel, leert ze er een heleboel mensen
kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa, die in
het appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele buurt.
Moussa belooft om haar te helpen. Want Rosie wil niets liever dan haar ouders weer bij
elkaar brengen. En dat wordt niet eenvoudig, want papa zit in de gevangenis en mama wil
niet meer met hem praten.
Rosie & Moussa is een familiefilm van Dorothée van den Berghe (Meisje, My Queen Karo),
gebaseerd op de kinderboeken van Michael De Cock en Judith Vanistendael. Samen met
Rosie en Moussa ontdekken we de grootstad als een plek om eindeloos veel avonturen te
beleven. Je kan er spelen, dromen en op-en-top kind zijn. Deze film uit eigen land krijgt
dankzij de hedendaagse thematiek en de ijzersterke cast (met o.a. Ruth Beeckmans en Titus
De Voogdt) ook internationale allure.
Praktisch
Ontbijt 9:30

Film 10:30
Prijs ontbijt + film: 8 € (kinderen) / 12 € (volwassenen)
Prijs film zonder ontbijt: 4,5 € (kinderen) / 6 € ( volwassenen)
21 oktober 2018
Ontbijtfilm: Supa Modo
van Likarion Wainaina

Met Stycie Waweru, Marrianne Nungo, Nyawara Ndambia
DE/KE – 74’
Engels, Kikuyu en Swahili gesproken – Nederlands ondertiteld
Vanaf 8 jaar
Superhelden sterven niet
Jo is al een tijdje ziek en fantaseert er elke dag flink op los over de helden uit haar
lievelingsfilms. De muren van haar ziekenhuiskamer hangen vol met filmposters. In haar
dromen is Jo zelf ‘Supa Modo’, een held die kan vliegen.
Op een dag krijgen de moeder van Jo en zus Mwix echter slecht nieuws: Jo zal niet meer
beter worden. Om nog zoveel mogelijk tijd met haar te kunnen doorbrengen, beslist de
moeder Jo mee naar huis te nemen. Van dan af is naar school gaan of buitenspelen er niet
meer bij; haar moeder is immers bang dat Jo nog erger ziek wordt. Om haar op te vrolijken,
bedenkt Mwix stiekem een plan …
Met een enorm aanstekelijk enthousiasme zet de jonge Stycie Waweru de rol van Jo neer.
Zonder afbreuk te doen aan de ernst van de zaak, leest Supa Modo als een liefdesverklaring
aan de kracht van fantasie, optimisme en levendigheid. Tegelijk schiet hij goed raak op de
gevoelige snaar. Heerlijk om naar te kijken, met een zakdoek in de hand. Aarzel niet en vlieg
mee op de vleugels van deze superheld!

Praktisch
Ontbijt 9:30
Film 10:30
Prijs ontbijt + film: 8 € (kinderen) / 12 € (volwassenen)
Prijs film zonder ontbijt: 4,5 € (kinderen) / 6 € (volwassenen)
Reserveren voor deze films kan via https://netwerkaalst.be/nl/films

Reserveren en info over de activiteiten van Gezinsbond Aalst kan via
info@gezinsbondaalst.be

WIL JIJ OOK ALS VRIJWILLIGER MEEHELPEN BIJ GEZINSBOND AALST?

AARZEL NIET EN NEEM CONTACT OP VIA info@gezinsbondaalst.be

