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Wat brengt Sinterklaas dit jaar. Mens erger je niet? Oorspronkelijk een
bordspel uit India en sinds 1896 al gepatenteerd in Groot-Brittannië. Maar
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten brengen ook beroering.
Succesvolle zakenmensen met een benijdenswaardig loon spreken hun mond al
eens voorbij. Ze vertellen de waarheid te vroeg of uit zijn context gerukt met
desastreuze gevolgen. Afgunst brengt hen dan snel ten val.
Het duurste ingrediënt van heel wat producten, inclusief voedsel’ blijkt de
‘marketingkost’ te zijn. Mediabedrijven zoeken naar middelen om hun klanten te
verplichten naar reclame te kijken. De gevoelens van de consument worden
bespeeld dat het niet meer mooi is.
Op sensatie beluste journalisten halen deelaspecten uit wetenschappelijke
onderzoeken om controversiële bewijzen af te kondigen. De impact telt. Wat is
uiteindelijk waar en wat niet? Of belangrijker, wat is juist en wat niet?
Rechters beslissen ‘in beroep’ totaal anders dan hun collega vele jaren eerder.
Hoe voelt bijvoorbeeld dat ‘meisje van acht’ dat 8 jaar geleden gewenst,
gedragen, gekocht, verkocht is?
Moderne tijden. Moeilijke tijden. Heel veel informatie. Weinig waarheid. Veel
manipulatie.
Dank God dat er misschien nog gratie mogelijk is.
Poneer een vooroordeel, bevestig het en graaf niet dieper dan het oppervlak.
Succesvolle strategie op TV en in de politiek (zegt Gaea Schoeters). Maar
wie met perceptie speelt, zal door perceptie ten onder gaan.
2013 was het jaar van ieder zijn waarheid, ieder zijn gelijk. Moge 2014 wat
meer nuance, dialoog en empathie (ἐμπάθεια (empatheia) invoelen) brengen.

Beste Bondsgroet
Rudy Scheys
Voorzitter van een energieke afdeling

3

Ook dit jaar komen we rond de jaarwisseling samen voor een w*nterse
wandeling en een gezellige maaltijd.
We spreken af op zaterdag 28 december om 16 u aan de Kronkel.
De volwassenen en grotere kinderen maken een w*nterwandeling die
ons dit jaar leidt van de kapel Heinkensberg terug naar Vissenaken.
De jongere kinderen kunnen in de Kronkel blijven om samen met een
aantal oppassers gezelschapsspelletjes te spelen of naar een verhaaltje
te luisteren. De kinderen brengen zelf een gezelschapsspelletje mee!
Vanaf 18 u is er een receptie en een w*nterse maaltijd. Wie liever
niet wandelt, kan ook dan aansluiten.
Alle vrijwillige medewerkers van de gezi(e)nsdag, de speelweek, de Sint
Maartenshappening, het weekend, ... nemen gratis deel (de partners en
kinderen betalen 6 of 2 euro). Omwille van het tienjarige bestaan van
de gezinsspaarkaart zetten we dit jaar de Tiense en Vissenaakse
handelaars die korting geven aan leden van de Gezinsbond extra in de
bloemetjes.
Inschrijvingen per mail naar kod.vissenaken@hotmail.com,
laat zeker het volgende weten:
 aantal wandelaars
 aantal kinderen/volwassenen die ter plaatse blijven
 aantal kinderen/volwassen die na de wandeling aansluiten
Betalen




kan ter plaatse in de Kronkel
gratis voor vrijwilligers
6 euro voor volwassenen en kinderen +12 jaar
2 euro per kind 2-12 jaar
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Ook in 2014 organiseren wij ons “ma-ke-tis-mee-weekend”.
Dit jaar gaan we naar “Le moulin de Romedenne”, een gerestaureerde oude
watermolen. Het gebouw dateert uit de 16e eeuw. Romedenne is een
deelgemeente van Philippeville en ligt in de buurt van Dinant.
Het weekend loopt van vrijdagnamiddag 11 april tot en met zondagnamiddag
13 april 2014.
De kostprijs voor verblijf, maaltijden inbegrepen:
Volwassene:
75€
Kind 7-12j:
55€
Kind 3-6j:
35€
Kind -3j:
gratis

Inschrijven kan per mail of door het binnenbrengen van de inschrijvingsstrook
en door storting van 25€ per persoon en dit vóór 10 februari 2014.
Dit kan via overschrijving op rekeningnummer BE 66 1430 5544 9143 van
Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Tienen-Vissenaken met
vermelding WEEKEND 2014 + het aantal deelnemende personen.
Het resterende bedrag vragen we rond 15 maart 2014.
In ons volgende Bronneke volgt er meer informatie.
De werkgroep die de inhoud van weekend uitwerkt, komt samen in de loop
van de maand januari. Als je interesse hebt om hieraan mee te werken,
aarzel dan niet en neem contact op met
Tine: 016/827328 of avermaetetine@hotmail.com
Sonia: 016/818558 of sonia.bruyninckx@telenet.be
Agnes: 016/821377 of scheys.vandersmissen@skynet.be
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Inschrijvingsstrook Ma-ke-tis-mee! Weekend 2014
Te bezorgen bij Tine, Agnes of Sonia
Gezin …………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………
GSM ………………………………………………………………………………….
Schrijft in voor het weekend en stort vóór 10 februari het voorschot van 25€ per
deelnemende persoon.
Naam en voornaam
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Geboortedatum
………………………………..
…………………………………
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Sport mee met de gezinssportfederatie. Met 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.

Januari 2014
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks
6-13-20-27
3-10-17-24
3-10-17-24-31
7-14-28
5-12
2-16-30

om de 14 dagen
6-20
3-17
3-17-31
14-28
5-12
2-16-30

Meer informatie
Bij Gerd Mahy, GSF-afgevaardigde Vissenaken,
Sint-Pietersstraat 184
0477282998
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We gaan van zaterdag 7 tot maandag 9 juni 2014 naar Meerfeld en
omgeving. Voor meer informatie over de streek: http://www.meerfeld.org/
Er zijn twee wandelingen voorzien, een korte van ongeveer 5 km op de dag
van aankomst en een stevigere van ongeveer 12 km om de omgeving te
ontdekken. Verder is er nog een bezoek gepland aan het kasteel van
Manderscheid.
We logeren in een eenvoudig pension in de omgeving van Meerfeld.
http://www.brunnenstuebchen-meerfeld.de
Het avondeten is in de prijs inbegrepen, dranken niet.
De prijs op basis van een tweepersoonskamer bedraagt ongeveer 80 euro per
persoon voor leden en 90 euro voor niet-leden van de Gezinsbond.
Voor singlekamers zal er een toeslag van 6 euro per nacht aangerekend
worden.
Bij minimum 7 inschrijvingen wordt deze trip geboekt.
Inschrijven vóór 1 februari 2014 door storten van een voorschot van 10 euro
per persoon via overschrijving op rekeningnummer BE 66 1430 5544 9143 van
Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Tienen-Vissenaken met
vermelding lentetrip Eifel + aantal deelnemers.
Per mail naar één van de bestuursleden of via het inschrijvingsformulier.
Inschrijvingsstrook Lentetrip Eifel
Gezin …………………………………….. schrijft in met ………………. personen en betaalt het voorschot van
10 euro per persoon.
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel:
……………………………………………………………………………..

7

LIDKAART 2014 = vanaf nu ook je GEZINSSPAARKAART
maar GOOI JE OUDE GEZINSSPAARKAART NOG NIET WEG zolang er geen
overdracht van spaarpunten is gebeurd.
Eerst en vooral bedankt om opnieuw lid te zijn. Misschien is er wat
ongerustheid omdat je je lidkaart nog niet ontvangen hebt. Er zouden 4 tot 5
weken overgaan om vanuit de nationale Gezinsbond je kaart aan te maken
en tot bij uw gezin te krijgen. Wie zijn lidgeld nog vóór 30 november heeft
betaald, zal nog voor het jaareinde zijn kaart ontvangen.
We willen jullie er nog even op wijzen dat vanaf nu de lidkaart ook je
spaarkaart is.
Enkele verduidelijkingen hieromtrent:
Wat doe je nu met je oude spaarkaart?
Wanneer je voor het einde van het jaar deze kaart bij een handelaar
gebruikt, wordt het tegoed dat er opstaat automatisch in je nieuwe online
portemonnee gezet.
Je kunt hiervoor ook langs gaan bij de spaarkaartafgevaardigde Agnes
Vandersmissen, Metselstraat 74, Vissenaken.
Heb je meerdere oude spaarkaarten bied ze dan allemaal aan. Het bedrag
wordt samengevoegd in uw online portemonnee.
Je online portemonnee is actief: vanaf nu spaar je met je lidkaart 2014. Dit
is een magneetkaart. Je kunt je saldo vanaf nu ook thuis nakijken via
www.gezinsbond.be, surf verder naar “mijn gezinsbond”, dit is jouw persoonlijke
pagina. De eerste keer moet je je registreren. Klik op “geen gebruikersprofiel”
en je wordt in 5 stappen verder geholpen.
Bij verlies of diefstal blokkeer je enkel de kaart die je kwijt bent via “Mijn
Gezinsbond”. Het bedrag blijft na blokkering in jouw online portemonnee. Met
je andere (2de) lidkaart kan je verder sparen.
Wat doe ik met het gespaarde geld? Je kunt het gespaarde geld per 10
euro als betaalmiddel bij je handelaar gebruiken of zonder aankoopverplichting
bij je afgevaardigde (zie hoger) gaan opvragen.
Vanaf 1 februari 2014 kan de ‘oude’ gezinsspaarkaart niet meer gebruikt
worden. Je moet dan je oude kaart opsturen naar de dienst Gezinsspaarkaart
van de Gezinsbond, Troonstraat 125, 1050 Elsene om je saldo te laten
omzetten. Dit kan tot uiterlijk 1 februari 2015.
Heb je nog vragen, bv. weet je niet of er wel geld op je oude spaarkaart
staat, contacteer dan Agnes Vandersmissen, 016/82 13 77 of
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
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Wil je volgend jaar nog genieten van korting op trein en bus?
Vraag dan tijdig je nieuwe kortingskaarten aan!
Dat je als lid van de Gezinsbond voordelig gebruik kan maken van het openbaar
vervoer hoeven we jou ongetwijfeld niet meer te vertellen. Ook jij vond vermoedelijk al
de weg naar je plaatselijke afgevaardigde om Go Passen, Key Cards of Rail Passen
met korting op je gezinsspaarkaart aan te kopen.
Ook de kortingskaarten voor het openbaar vervoer zijn een begrip bij gezinnen met
drie of meer kinderen. Heel wat kortingskaarten dienen voor het eind van dit jaar
hernieuwd te worden, houd de geldigheidsduur van je kortingskaarten dus in de gaten.
Let op:
Burgerlijke stand Tienen laat niet meer toe dat Gezinsspaarkaartafgevaardigde de
formulieren gezinssamenstelling komt laten afstempelen (privacywetgeving). Je moet dit
zelf op stadhuis afhalen of via hun website aanvragen! (zie onderstaande nodige
formulieren)
Kortingskaarten voor het volgende jaar kan je aanvragen via Simonne Peeters,
Waterstraat 57, email: jacques.cleynen@skynet.be
Wat heb je voor deze aanvraag nodig?
- Een ingevuld formulier gezinssamenstelling, vind je op de volgende website
www.gezinsbond.be/kortingskaarten of kom je afhalen bij Simonne Waterstraat 57
en je duidt aan voor wie je een kortingkaart wenst.
- Kinderen van 18 tot 25 jaar (geboren in 1989-1995): attest van inschrijving in
onderwijsinstelling of attest van kinderbijslag
- Nieuw: een print van de gezinssamenstelling, die via een elektronische
identiteitskaartlezer gelezen kan worden of die je aanvraagt via website
burgerlijke stand van Tienen
- 6 euro (voor de administratieve kosten)
Waarop kan je dan korting krijgen?
- treintickets tussen twee Belgische stations
- meer-rittenkaarten van De Lijn (vraag naar de “meer-rittenkaart %”)
- voor kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar kan je met de kortingskaart bij De Lijn
een gratis Buzzy Pazz aanvragen, waarmee zij gratis van de dienstverlening
van De Lijn gebruik maken
Waarop kan je GEEN korting krijgen?
- treinabonnementen
- busabonnementen, Buzzy Pazz +12, …
- Go Pass, Rail Pass, Key Card (deze kunnen wel met korting op de
Gezinsspaarkaart aangekocht worden bij Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74)
- biljetten voor een enkele rit van De Lijn
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Nog vragen of meer informatie nodig?
Neem dan gerust contact op met de dienst Kortingskaarten (02-507 89 77, 02-507 89
55 of kortingskaarten@gezinsbond.be).
Heeft mijn gezin recht op kortingskaarten?
Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op kortingskaarten. De
ouders uit die gezinnen behouden levenslang dat recht behalve wanneer ze uit de
ouderlijke macht ontzet werden.
Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen: ook heel wat gezinnen
die niet aan de voorwaarde (drie of meer kinderen hebben) voldoen, hebben namelijk
recht op kortingskaarten. We zetten de meest voorkomende uitzonderingen op een
rijtje.









Onder “eigen kinderen” worden binnen het reglement van de kortingskaarten ook
adoptiekinderen verstaan.
Nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit drie of meer kinderen hebben
ook recht op kortingskaarten. Enkel de ouder met drie eigen kinderen heeft
levenslang recht. De ouder met minder dan drie eigen kinderen heeft tijdelijk
recht op een jaarkaart zolang minstens één van de kinderen recht heeft op
een kortingskaart.
Kinderen die in het kader van een co-ouderschapregeling halftijds bij elke ouder
verblijven, tellen in beide gezinnen mee voor het bepalen van het recht op
kortingskaarten.
Ook pleegkinderen tellen mee voor het bepalen van het recht op
kortingskaarten. Zo kan een gezin met minder dan drie eigen kinderen tijdelijk
recht hebben op jaarlijkse kortingskaarten indien er op dat ogenblik in het
totaal drie kinderen tot het gezin behoren.
Kinderen met een handicap tellen dubbel bij het bepalen van het recht op
kortingskaarten. Deze kinderen behouden ook na hun vijfentwintigste verjaardag
het recht op kortingskaarten.

Zie je door de bomen het bos niet meer of ziet jouw gezinssituatie er net iets
anders uit zodat je na het lezen van dit artikel nog niet weet of je al dan niet
recht hebt op kortingskaarten?
Aarzel dan niet om jouw gezinssituatie en alle andere vragen voor te leggen aan
Simonne Peeters, Waterstraat 57, 0478/367041 of aan onze centrale dienst, 02-507 89
77 of 02-507 89 55 of via kortingskaarten@gezinsbond.be.
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Bestuursleden Gezinsbond Vissenaken
www.gezinsbond.be/vissenaken
Rudy Scheys
Voorzitter
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
Metselstraat 74 016/821377 scheys.vandersmissen@skynet.be

BE 66 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 74 016/821377 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 4 016/814044 philsmol@telenet.be
Saskia van Lent
Contactpersoon met de Toneelgroep
Sint-Pietersstraat 4 016/814044 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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