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Dit geeft mij dan weer hoop dat wij de
wereld ten goede kunnen sturen. Dat we
gelukkig nog gelukkig mogen zijn. Na oefening
weliswaar. Welke oefening? Die van de
ontvoogding en volksverheffing, van emancipatie
en levenslang leren. Pijlers waar ook de
Gezinsbond zijn schouders altijd al onder
gezet heeft. Vandaag zijn we allen assertief.
Zelfs de kinderen zijn nu mondig geworden.
Maar soms gaat het wel helemaal de
verkeerde kant op: we laten zogezegd niet
meer met onze voeten spelen en zetten ons
af tegen alles wat niet ons eigenste
eigenbelang dient. Kijk maar rond en zie
bijvoorbeeld de ongeduldige medeweggebruiker
en denk maar even na hoe wij staan
tegenover (boot)vluchtelingen. Hier doemt een
gevarenzone op. Echt.
Oefenen toch, maar dan wel naar een ander
soort mondigheid om ruimer en groter te
worden dan we nu zijn, om ons te bevrijden
van de ‘verongelijktheid’ die ons nu verkleint.
Rainer Maria Rilke was net zoals Franz Kafka
en Vaclav Havel, een geboren en getogen
Pragenaar. In 1908 tijdens een bezoek aan
het Louvre ‘dicht’ Rainer zijn gevoelens bij het
zien van een Torso van Apollo. De laatste
regel van het sonnet luidt: Du mußt dein
Leben ändern. Je moet je leven veranderen zo doorgaan met je leven kun je niet.
Dit lijkt mij een universele boodschap te zijn,
ook voor onze tijd. Een waarschuwing bijna.
Met dreiging in. De dreiging die uitgaat van
de overbevolkingsproblematiek, het
milieuvraagstuk, de burgeroorlogen, de
volksverhuizingen of vluchtelingenstromen...
Hoe moeten we in godsnaam verder?
De filosoof Sloterdijk schrijft een heel dik
boek met als titel “Du mußt dein Leben
ändern”. Samengevat beweert Sloterdijk dat
door oefening de mens boven zichzelf kan
uitstijgen. Het onmogelijke ligt binnen ieders
bereik.

We moeten naar een systeem
eigenbelang opnieuw samenvalt
algemeen belang, schrijft Geert
zijn boek “De Muizenval”, over
bankencrisis.

waarbij het
met het
Janssens in
de

En lees wat de Bosjesmannen ons kunnen
leren in ‘Wat David wist’ vertaald door Karl
Symons: “wees blij met wat je hebt, deel met
diegenen die minder geluk of talent hebben
en verspil geen energie aan negatieve vibes”.
Spring zorgvuldig om met de natuur. Iedereen
is gelijk voor de wet, samenwerken en voor
elkaar zorgen zijn de sleutel tot geluk.
Wie het minder ver wil zoeken kan googlen
naar “De bergrede” van Matti Vantollebeke en
Dr. Luc Jordaens, want die is ook nu nog
een inspiratiebron voor velen. ;-)

Rudy Scheys
voorzitter van een energieke afdeling
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Toneelvoorstelling op
vr 24/01, za 25/01, zo 26/01
vr 31/01, za 01/02,
19u30
De Kronkel Vissenaken
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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 door storting van 25€ per persoon en dit vóór 20 februari
2014.
Dit kan via overschrijving op rekeningnummer BE66 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.
Later volgt er meer informatie.
De werkgroep die de inhoud van weekend uitwerkt, komt samen op woensdag
13 februari. 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
Inschrijvingsstrook Ma-ke-tis-mee! Weekend 2014
Gezin …………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………
GSM ………………………………………………………………………………….
Schrijft in voor het weekend en stort vóór 20 februari het voorschot van 25€
per deelnemende persoon.
Naam en voornaam
Geboortedatum
………………………………………………………………………………… ………………………………..
……………………………………………………………………………….. …………………………………
………………………………………………………………………………… ………………………………..
……………………………………………………………………………….. ………………………………..
………………………………………………………………………………… ………………………………..
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De Slumste presenteert

Om onze jonge spelers te ondersteunen

Zaterdag 22 februari
van 17u tot 21u
in ‘De Kronkel’
Inschrijven tot 14 februari
Geef onderstaand strookje af en betaal bij Scheys: Metselstraat 74 te
Vissenaken
of ga online via www.vissenaken.be/deslumste
meer info? deslumste@gmail.com

Enkele acteurs uit het volwassenentoneel “Welle(n) De slumme(n) van
Vessenake” hebben het initiatief genomen om met een jeugdtoneelgroep te
starten. De jonge acteurs noemen hun groep gepast “De Slumste”. De
voorstelling die ze zullen brengen op 2 en 3 mei is “Cyrano de Bergerac”.
De Gezinsbond staat vierkant achter dit initiatief en neemt de werking op in
de schoot van de Gezinsbond van Vissenaken.
Om het jeugdtoneel te financieren is De Slumste op zoek naar centjes.
Daarom organiseren we een sympathieke spaghettiavond, waarop we iedereen
van harte willen uitnodigen!
Allen daarheen!!!

Naam en
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Macaroni
Macaroni

Inschrijvingsstrook spaghettiavond
voornaam: ...................................................................
groot: ..... x €8
klein: ..... x €5
zonder vlees: ..... x €8
met kaas en hesp groot: ..... x €8
met kaas en hesp klein: ..... x €5

Totaal: .... €
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Net zoals ieder jaar vieren we in Vissenaken Valentijn allemaal samen met
een lekker feestmaal. Samen met je kleine en grote liefdes ben je welkom in
‘DE KRONKEL’ op zaterdagavond 8 februari en zondagmiddag 9 februari 2014.
Er is keuze uit drie verschillende menu's en een kindermenu. Na de
aspergeroomsoep heb je keuze uit kalkoenfilet, zeewolf of koninginnehapje,
gevolgd door een Valentijns dessertbord. De prijzen worden democratisch
gehouden.
Vergeet niet in te schrijven ten laatste voor 1 februari via email: emile defau
<emile.defau@telenet.be> of bij Emile Defau, Metselstraat 85 te Vissenaken.
Samen met vele andere Vissenaakse verenigingen slaan we opnieuw de
handen in elkaar om er een fijne belevenis van te maken. De opbrengst van
dit initiatief wordt integraal besteed voor de werking van ‘DE KRONKEL’
geheel ten voordele van de verenigingen.

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.

Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks
3-10-17-24
3-10-17-24-31
7-14
5-12
2-16-30

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

Meer informatie
Bij Gerd Mahy, GSF-afgevaardigde Vissenaken,
Sint-Pietersstraat 184
0477282998
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Hallo zonnekloppers,
Zijn jullie ook al plannen aan het smeden voor de zomer?
Ook dit jaar is er weer een speelweek van de gezinsbond.
Voor degenen die het nog niet kennen:
 de speelweek is een week zomeropvang voor onze kinderen (van 2,5 tot 10 jaar)
 in ons eigen dorp: in de zaal 'de Kronkel' aan de Sint-Pieterskerk
 de ouders staan, met de hulp van de gezinsbond en enkele oppassers uit ons
dorp, zelf in voor de organisatie
Iedereen draagt zijn steentje bij om de kinderen op te vangen en leuke activiteiten te
voorzien zodat ouders geen of slechts 1 dag verlof moeten nemen, of enkele dagen
extra vrije tijd hebben zonder kinderen.
Er is sinds enkele jaren ook de populaire “papa-dag” op donderdag, meestal iets
avontuurlijker en exclusief georganiseerd door de mannen.

De speelweek zal dit jaar doorgaan van 4 t.e.m. 8 augustus. De prijs bedraagt 40
euro voor het oudste kind, 35 euro voor het 2de, 3de … kind per gezin.
De eerste voorbereidende vergadering gaat door op woensdag 19 februari om 20u.
We spreken af aan de fontein op de Grote Markt in Tienen en kiezen dan een leuk
café, kwestie van het ook gezellig te maken.
Je bent van harte uitgenodigd, maar je kan ook later op het jaar aansluiten.
Wil je je kinderen laten deelnemen, mail dan naar kod.vissenaken@hotmail.com, geef
namen en geboortedata door alsook de wijze waarop jij en/of je partner je steentje
kunnen bijdragen. Ideeën of verbeterpunten zijn ook altijd welkom per mail.
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Op dinsdag 11 maart kunnen onze senioren weer lekker de benen strekken.
Samen met VODL, KVLV, Ziekenzorg, Landelijke Gilde en Gezinsbond
organiseren we weer een spetterende namiddag met koffie en taart (gratis) en
een vleugje nostalgische muziek gebracht door onze DJ Mil.
Dus… smeer je stembanden, want van samen zingen word je vrolijk!
Wanneer: 11 maart 2014 om 14.00 u
Waar: De Kronkel, Vissenaken
Inschrijven bij: Magda Peeters, Glabbeekstraat, 6

Wat in 2012 bij de Gezinsbond begon met een receptenwedstrijd “De keuken van
mijn kindertijd” voor de leden in het kader van de Week van de Smaak, werd in
samenwerking met het Davidsfonds en auteur Eddie Niesten een fraai kook- en
leesboek met een verfrissende kijk op de thuiskeuken van toen.
Alle 79 verhalen en recepten zijn verzameld in een aantrekkelijk lees- en kookboek.
Het winnende recept werd de befaamde ‘appeltaart van madam Lambert’ van mevrouw
Katrien Heene.
Het boek “Uit de Keuken van mijn Kindertijd” verzamelt de onuitputtelijke ‘rijkdom’ van
de familiekeuken. Culinair schrijver Eddie Niesten zorgt met zijn boeiend en deskundig
commentaar voor een onvervalste ode aan de rijke Vlaamse familiekeuken.
Het lees- en kookboek wordt bij je thuis bezorgd aan ledenprijs € 18 (zolang de
voorraad strekt) door storting op rekeningnummer BE66 1430 5544 9143 van de
Gezinsbond Vissenaken. Graag met vermelding “De keuken van mijn kindertijd”.
Dit geldt enkel voor leden die in Vissenaken wonen; anderen mogen het zelf komen
afhalen na betaling.
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Scherpenheuvel, woensdag 19 februari 2014 om 20 uur
Cultureel centrum Den Egger (Rode zaal),
August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Het boek 'Borderline Times' van prof. Dirk De Wachter houdt de westerse
maatschappij een spiegel voor. Zijn we zelf ziek of is het onze samenleving die niet
goed in haar vel zit?
Snel, hevig, oogverblindend en roekeloos is de ‘norm’. Onze enige houvast is succes,
een broos haakje om je aan vast te klampen. Wie niet meekan, moet een pilletje
nemen om snel weer gelukkig te zijn. Ons ultieme doel is immers het paradijs op
aarde. Mogen we dan nog wel ongelukkig zijn? Gelukkig zijn er ook hoopgevende
signalen met vooruitzicht op herstel. Onze wereld lijkt aan een grens te staan.
Mensen verzetten zich uitdrukkelijk tegen de symptomen. Hechting, engagement,
solidariteit en gemeenschapszin zijn waarden die broodnodig zijn om weerwerk te
bieden tegen de huidige borderlinegesteldheid van dreigende verbrokkeling, impulsiviteit
en zinloosheid.
Tijdens deze voordracht zal prof. Dirk De Wachter zijn inzichten toepassen op
gezinsrelaties en op de opvoeding in het gezin.

Toegang: leden 5 euro en niet-leden 9 euro.
Inschrijven via scw.limburg@gezinsbond.be (met vermelding aantal personen, adres en
lidnummer) en juiste bedrag overschrijven naar rekening BE88 0001 4291 4241 van
Gezinsbond.
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27 Februari 2014 om 20u
AUDITORIUM MINNEPOORT, Dirk Boutslaan 62, Leuven
Lieve Blancquaert reisde de wereld rond om te zien hoe de plek waar je geboren
wordt je leven bepaald. Ze toont foto's en vertelt haar ervaringen. Het werk van
Lieve Blancquaert heeft niet alleen een esthetische waarde, maar is ook van
maatschappelijk belang. Zij weet je te raken, zet je aan het nadenken.

GRATIS INDIEN ONLINE INGESCHREVEN VIA
https://sites.google.com/a/gezinsbondgewestleuven.org/gezinsbond-gewestleuven/activiteiten/lieve-blancquaert---b
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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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