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Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we al onze gezinnen uit op ons modelontbijt.
Om fris en fit te kunnen deelnemen, vragen we aan alle gezinnen om met
de fiets of te voet naar “De kronkel” te komen om daarna de benen onder
tafel te schuiven en samen met andere gezinnen te genieten van een heerlijk
ontbijt.
Tijdens het ontbijt loopt er een diavoorstelling van de laatste speelweek, maar
ook van alle vorige speelweken.
Na het ontbijt bieden we enkele volksspelen aan, zodat jullie je van je
sportieve kant kunnen tonen.
Datum: zondag 4 oktober 2015
Plaats: “De Kronkel”, Sint-Pietersplein 1, Vissenaken
Aanvang ontbijt 9.00 u
Deelname is gratis voor leden
Niet leden betalen:
€5 voor volwassenen
€2,5 voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
gratis voor kinderen onder 6 jaar

Inschrijven voor 24 september bij Simonne Peeters
e-mail : jacques.cleynen@skynet.be
of GSM: 0478367041

Gezin:………………………………………………………
Neemt deel aan het ontbijt op 4 oktober.

lidnr.……………………………………………………

Aantal volwassenen: ……………………………..
Aantal kinderen: …………………………………………
Leeftijden kinderen: …………………………………
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Sport mee met de gezinssportfederatie. Met de badminton kan je in gezinsverband of
gewoon met vrienden wat sportkriebels kwijt en dit op maandagavond van 20u tot
21u in sporthal Houtemveld te Tienen.

September 2015
Oktober
November
December
Januari 2015
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

7-14-21-28
5-12-19-26
2-16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25
1-8-15-22-29
7-14-21
4-11-18-25
2-9-23-30
6-13-20-27

7-21
5-19
2-23
7-21
4-18
1-15-29
7-21
11-25
9-30
13-27

Bijdrage per persoon

Leden Gezinsbond
Niet-leden
Gezinsbond

wekelijks

om de 14 dagen

<18j
≥18j
<18j

29,00€
37,00€
34,00€

23,00€
29,00€
29,00€

≥18j

43,00€

35,00€

Kortingen voor...

de

2 lid van eenzelfde
gezin
3de lid van eenzelfde gezin
4de lid van eenzelfde gezin

Lid Gezinsbond
3,00€

Niet-lid Gezinsbond
3,00€

6,00€
9,00€

5,00€
7,00€
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Hoe inschrijven?
Bij Gerd Mahy GSF-afgevaardigde: Sint-Pietersstraat 184 - 3300 Vissenaken
door afgifte van de volledig ingevulde inschrijvingsstrook en betaling van de bijdrage
op rekeningnummer 143-0554491-43 van de Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat
57 te 3300 Vissenaken met vermelding "Badminton 2015/2016 +naam en voornaam
van elke speler of speelster + gekozen formule".
Het inschrijvingsbedrag omvat toegang tot de gekozen sessies, GSF-verzekering en
GSF infoblad "Sportief".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK
"RECREATIEF BADMINTON GEZINSBOND VISSENAKEN 2015/2016
Naam gezin: .................................................................................................................................
Straat: ...................................................................................................................... Nr ..............
Gemeente en postcode: .........................................................................
Telefoon of GSM :....................................................
e-mailadres: ...............................................................................................................................
Lid v/ d Gezinsbond ?

O ja-Lidnummer Gezinsbond: ......................................................
O neen

Schrijft in voor

O formule "wekelijks
O formule

Deelnemers
naam en voornaam

"14-daagse

Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)

Bijdrage

1.

.........../ ........../ ..........

€

2.

.........../ ........../ ..........

€

3.

.........../ ........../ ..........

€

4.

.........../ ........../ ..........

€

Totale bijdrage over te
schrijven

€
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Precies 1000 jaar geleden verkreeg Tienen haar stadsrechten.
En dat moet gevierd worden!
Op zaterdag 10 oktober 2015 trekt vanaf 18u30 de Kweikersparade door het centrum
van de stad. Een stoet van en door Tienenaars, waarin naast de Tiense reuzen ook
reus Sint-Maarten uit Vissenaken een hoofdrol zal spelen.
De Kweikersparade is een initiatief van OpgewekTienen en de dienst toerisme en
erfgoed van de stad Tienen in samenwerking met tal van buurtcomités en
verenigingen, waaronder KLJ Vissenaken, Gezinsbond Vissenaken, Vissenaken Ons Dorp
Leeft, Welle(n) de Slumme(n) van Vessenake en Transitie Vissenaken.
Ook Vissenaken neemt een tafereel in de stoet voor haar rekening. Ons dorp wil een
gedroomde fiets-o-strade uitbeelden, die Vissenaken en Tienen bij elkaar brengt.
Vendelzwaaiers, percussionisten, bakfietsers, stappers en fakkeldragers zullen de reus
van Vissenaken voorgaan. Danschoreografe Chloë zorgt voor de regie. We zijn op
zoek naar dorpsgenoten die willen meehelpen of die willen meelopen in de stoet.
Interesse? Kom dan tijdens de dorpsfeesten op zondagnamiddag naar onze infostand
en/of neem deel aan de percussieworkshop. Of neem contact op via mail met
gezinsbond.vissenaken@skynet.be.
Ook nieuwe ideëen zijn nog steeds welkom.

Met een gezinsmis in de Sint-Maartenskerk, gevolgd door een fakkeltocht die in
sé een zuiveringsritueel is, begeleiden we onze reus SINT-MAARTEN-TE-PAARD naar
het veld. Het vuurfeest in de velden van Vissenaken is een bijzondere en unieke
ervaring. De grote vuurkorven houden het milieuvriendelijk en zorgen toch voor de
juiste sfeer. De tent zal er staan. De muzikanten zullen er zijn. Voor hap en tap
wordt gezorgd. Wij zijn er. Jullie ook?
De Gezinsbond Vissenaken nodigt iedereen uit op de jaarlijkse Sint-Maartenshappening
op zaterdag 7 november vanaf 18 uur.
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Wij zijn permanent op zoek naar oppassers

(ouder dan15 jaar) die onze

kinderoppasdienst kunnen versterken. Dus ben je graag met kinderen bezig en
wil je graag wat zakgeld verdienen: neem dan contact op via volgende e
mail-adres

kod.vissenaken@hotmail.com

Ook om de kinderoppasdienst te coördineren zoeken we stilaan naar nieuwe
vrijwilligers. Heb je een kwartier per dag tijd over en wil je dit graag zinvol
besteden,

dan wijden we je met veel plezier in om dit engagement op te

nemen. Hiervoor kan je ook contact opnemen via kod.vissenaken@hotmail.com
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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?
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.
De Kinderwens van Jommeke en de Gezinsbond
Jommeke en de Gezinsbond dagen jullie uit. Wil je jouw kinderwens in vervulling zien
gaan? Ga snel naar onze kinderwenspagina. Ga de uitdaging aan en ga aan
voordeeltarief naar attractiepark Toverland!
Gezinsbond tarief
Volwassenen
en kinderen
vanaf 120 cm
Kinderen tussen
90 cm en 120
cm
kinderen < 90 cm

€ 17*
*in dit tarief is de administratieve
afhandeling van 2 euro inbegrepen

€ 9*
*De Gezinsbond geeft 0,5 euro extra korting
op de bedongen prijs van 9,5 euro

gratis

Tarief attractiepark
Toverland

Korting

€ 26 kassa

€ 9

€ 23,5 online

€ 6,5

€ 16,5 kassa

€ 7,5

€ 16 online

€ 7

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 euro extra korting
Meer informatie, zie folder bijgevoegd bij dit bronneke.
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Met je lidkaart heb je je lidgeld van € 40 snel terugverdiend!
Tiense gezinsvriendelijke handelaars:
Standaard Boekhandel, Nieuwstraat 22
Optiek Van Overschelde, Minderbroedersstraat 6
Lingerie Charis, Spiegelstraat 4
Elektro Lefèvre, Sliksteenvest 45
Schoenhandel Brantano, Leuvenselaan 212
Vanaf 1 oktober nieuw:
Fietshandel Interbikes, Kapelstraat 40
Electro,kachels, gereedschappen HFK Kestens, Gilainstraat 122
Meester kaasheer Bartholomeus, Leuvensestraat 38

Gezinsvriendelijke handelaars in Vissenaken
Hoevewinkel In de zon, Aarschotsesteenweg 737
Vissenaken
Open: vrijdag 12-17u zaterdag 10-18u
Biohoevewinkel Yggdrasil, Vissenakenstraat 381, Vissenaken
Open:vrijdag 14-19.30u zaterdag10-13u
Brouwerij Vissenaken, Metselstraat 74, Vissenaken – www.brouwerijvissenaken.be
Op afspraak (016/82 13 77)
Gezinsvriendelijke handelaars in de regio
Brood-Banket Vandenbeck, Leuvensesteenweg 95, Roosbeek
Optiek Philippe Peeters, Leuvensesteenweg 292, Boutersem
Brood-Banket Ivernici, Kerkomsesteenweg 137A Boutersem
GreenCity Tours, Het Kouterhof, Hoegaarden
Huishoudhulp Daoust, Bontgenotenlaan 150 Leuven 016/241690
Autorijscholen in onze buurt die een korting geven op je spaarkaart:
Mercator, Blijde Inkomststraat 80, Leuven
016-62 46 24
Erasmu, Bondgenotenlaan 123, Leuven
016-22 24 85
Jordens, Halensebaan 53/2, Diest
013-29 48 18
meer info omtrent de spaarkaart kan je vinden op de website van Gezinsbond
www.gezinsbond.sparen.be
Wist je dat je in de vakantiehuizen van de Gezinsbond (Reigersnest, Houthalen en
De Bosberg, Koksijde) als bondslid 5% korting krijgt op je spaarkaart?
Info via www.gezinsvakantie.be (eigen vakantiecentra).
Meer info te verkrijgen via: gezinsspaarkaartregiotienen@gmail.com.
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Oma (opa) worden, het wordt je in de schoot geworpen. Een prachtig geschenk dat
je levenkleur geeft, energie, een nieuw elan.
In dit theatergebeuren geeft Leen Persijn gestalte aan een vrouw die plots verneemt
dat ze oma wordt. Het nieuws overrompelt haar, ze kan niet de blijde reactie geven
die dochter en schoonzoon hadden verwacht. Ze heeft tijd nodig om zich in die
nieuwe rol te vinden. Kortom, een pulserende toekomstige oma die zich een weg
zoekt in de overgangsfase tussen tweede en derde leeftijd.
Het wordt een confronterende, soms grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende
zoektocht gegoten in spel, tekst, poëzie en liederen.

Voorstelling op dinsdag 24 november 2015 om 14 uur
zaal Scafnis, St.Hubertusplein, 3290 Schaffen
info: carla.jacobs@gezinsbond.be
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Bestuursleden Gezinsbond Vissenaken
www.gezinsbond.be/vissenaken
Rudy Scheys
Voorzitter
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
Metselstraat 74 016/82 13 77 scheys.vandersmissen@skynet.be

BE66 1430 5544 9143
Gezinsbond Vissenaken
p.a. Waterstraat 57
3300 Vissenaken

Tine Avermaete
Ondervoorzitter - Jonge Gezinnen Actie (JGA)
Kinderoppasdienst (KOD) kod.vissenaken@hotmail.com
Vissenakenstraat 480 016/827328 avermaetetine@hotmail.com
Simonne Peeters
Secretaris
Kortingskaarten (trein-tram-bus ) - Consumentenwerking
Grootouders - 55 Plussers en senioren (GOSA) - Gezinsvakantie-Familiatours
Waterstraat 57 0478/367041 jacques.cleynen@skynet.be
Agnes Vandersmissen
Ledenadministratie - Onthaal nieuwe leden
Gezinsspaarkaart - Verkooppunt (GSM kaarten-NMBS passen-Filmtickets)
Metselstraat 74 016/82 13 77 scheys.vandersmissen@skynet.be
Frans Vande Cauter
Penningmeester
Redactie Nieuwsbronneke
Kumtichstraat 311 016/818558 frans.vande.cauter@telenet.be
Marc Willems
Gewestelijke afgevaardigde
Sint-Pietersstraat 184 ml.willems@skynet.be
Sonia Bruyninckx
Sociaal Cultureel Werk - Afgevaardigde Cultuurraad
redactie Nieuwsbronneke
Kumtichstraat 311 016/818558 sonia.bruyninckx@telenet.be
Geert Vandevenne
Kinderoppasdienst (KOD) kod.vissenaken@hotmail.com
Vissenakenstraat 480 016/827328 gvandevenne@yahoo.com
Gerd Mahy
Gezinssportfederatie (GSF)
Sint-Pietersstraat 184 gerdmahy@hotmail.com
Philippe Smolders
Webmaster
Sint-Pietersstraat 4 016/81 40 44 philsmol@telenet.be
Saskia van Lent
Contactpersoon met de Toneelgroep
Sint-Pietersstraat 4 016/81 40 44 philsmol@telenet.be
Jacques Cleynen
Bestuurslid
Waterstraat 57 0476/918406 jacques.cleynen@skynet.be
Jan Verbeek
Bestuurslid
Droogweidestraat 7 016/825795 jan_verbeek@skynet.be
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