22e jaargang nr.1
Januari 2015

Voorwoord
Lachyoga
Wandelweekend Eifel
Citytrip Istanbul
Jeugdtoneel-spaghettiavond
Uitstap Booms steenbakkerijmuseum
“Opgeraapt & Van schoen tot schoen”
Badminton
Seniorennamiddag
Toneel “Geweide Geschiedenis”
Valentijnsmaal
Juniormusical
“Stilte”
“Perfecte ouders bestaan niet”
“Mijn kleinkind woont in 2 huizen”
Houden van / Griffelrock
Bestuursleden

blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6-7-8
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11-12
blz. 12
blz. 13
blz. 13
blz.14
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz. 16
blz. 17

2

Beste leden,
Een van de fundamenten van de vroegere BGJG waren de fel gegeerde gezinszegeltjes. Dit sparen is nu
in een elektronische vorm gegoten. Het was even wennen en tal van kinderziektes moesten overwonnen
worden maar stilaan zijn er terug meer handelaars die korting geven op je LIDKAART. Een beetje dankzij
Simonne die de handelaars van Tienen en omgeving probeert te overtuigen om in het systeem te stappen.
Het gevolg is dat meer en meer leden hun lidkaart gebruiken om eurootjes bijeen te sparen. Ook bij
Agnes kan je echt veel eurootjes sparen op je lidkaart met de aankoop van GSM-kaarten, treinkaarten en
filmtickets.
Zoals iedereen weet organiseren we tal van activiteiten. In De Kronkel zijn we de hoofdhuurder. Inclusief
het jeugdtoneel en het volwassen toneel huren we jaarlijks de zaal zo’n 150 keer. Toegegeven, er
verdwijnen ook activiteiten die vroeger succesvol waren, zoals het paaseieren rapen. Bij gebrek aan
belangstelling willen we niet halsstarrig vasthouden aan een traditioneel aanbod. Naast vernieuwing worden
soms activiteiten grondig aangepast aan de tijdsgeest, de Sint-Maartenshappening is hier een goed voorbeeld
van. De basisingrediënten zijn gebleven maar de grote verandering was toch de omschakeling van een
reuzegroot vuur naar de vuurkorven. We evalueren en passen aan en verbeteren waar nodig.
De gezinsbond Vissenaken gaat ook veel op reis. Het Maketismee-weekend voor alle gezinnen, het
wandelweekend in de Eifel voor de sportievelingen en een vijfdaagse citytrip in het begin van de herfst
voor de iets oudere leden. Stuk voor stuk geslaagde vakanties én… belangrijk, aan een uiterst voordelige
prijs.
Sportief laten we ons ook niet onbetuigd. Wie wil kan elke maandag badmintonnen. Je kunt alleen
aansluiten of meedoen met gans de familie.
Een topper van het jaar is zeker de Gezi(e)nsdag. Weeral met veel voorbereidend werk wordt er telkens
weer een mooi aanbod van attracties en animaties aangeboden.
De speelweek in augustus barst uit zijn voegen. We hebben hier een mooi concept: ouders helpen elkaar
voor de opvang van hun eigen kinderen. De papa-dag wordt stilaan de meest memorabele dag van de
zomer! Misschien is er hier mogelijkheid tot uitbreiding…
Nog een topper die van geen wijken wil weten is de ontbijtdag. Al meer dan 20 jaar komen meer dan
100 mensen samen gezellig ontbijten en hopelijk iets bijleren over gezond eten en over het nut van
bewegen.
Af en toe gaan we ook op verplaatsing naar een activiteit, lezing of tentoonstelling. Een klein groepje
getrouwen appreciëren deze vorm van activiteiten erg. We spelen ook in op het aanbod van het gewest of
op activiteiten gericht op onze grootouders. Zelf richten we ook voordrachten in zoals over brandveiligheid,
of halen een muziekvoorstelling voor onze peuters en kleuters naar Vissenaken. Ook in 2015 doen we dat.
We werken ook regelmatig samen met andere verenigingen: op het Valentijnsmaal steken we zelf mee onze
handen uit de mouwen. Samen met VODL organiseren we nu al enkele jaren de seniorennamiddagen. Met
groot succes. Ook bij Festinaken en de dorpsfeesten begin september steken we een handje toe.
Bijna reikhalzend kijken we ook altijd uit naar wat de Slumme(n) van Vessenake ons zullen brengen.
Binnen enkele dagen is het weer zover. En daarna, op 1 mei, dan speelt de jeugd, de Slumste(n). Straffe
jongens en meisjes die maandenlang intens repeteren om dan een ware topprestatie neer te zetten.
Het volledige jaarprogramma 2015 vind je op het prikbord-kaartje dat elk gezin rond de jaarwisseling ontving
in het mapje met het bonnenboekje.
Bij het begin van het jaar past het om de grote groep helpers waarop we altijd kunnen rekenen van harte
te danken. De bijdrage of inzet of het engagement hoeft niet van iedereen even groot te zijn. Een
helpende hand om een tent recht te zetten of om in een koude tent ’s avonds de boel te helpen draaien,
of al eens wat frisse ideeën spuien… alles is belangrijk. Zoals de paus zei, is niemand onmisbaar maar
iedereen kan zijn steentje wel degelijk bijdragen om op deze wereld gelukkig te zijn of te worden. En,
neem het van mij aan, samen gaat dat veel gemakkelijker.
Een gelukkig nieuwjaar!

Rudy Scheys, voorzitter
namens het ganse bestuur
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Lachen is echt een medicijn:
Lachen is ontspannend.
Lachen verlaagt de bloeddruk.
Lachen heeft een positief effect op pijn.
Lachen geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel.
Lachen bevordert de creativiteit.
Lachen doet onze spieren bewegen.

Test je dit mee uit met ons?
Schrijf je dan in voor een avondje 'lachyoga'.
Een ervaren lachtherapeut geeft wat uitleg en dan... oefenen maar.
Waar: De Kronkel, Vissenaken
Wanneer: dinsdag 24 februari om 20 u
Wat neem je mee: Een matje of een kussen
Hoe schrijf je in:
Stuur een mailtje naar kod.vissenaken@hotmail.com, ten laatste op 20 februari
en stort 8 euro voor leden van Gezinsbond of 10 euro voor niet-leden
op rekeningnummer BE66 1430 5544 9143 met vermelding van je naam.
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Van vrijdag 29 mei tot zondag 31 mei gaan we wandelen in de Eifel.
We verblijven in Hotel “Schneider am Maar” in Schalkenmehren in de buurt
van Daun, hartje Vulkaaneifel.
Dit ligt op een twee uur rijden van Vissenaken.
Na aankomst en installatie in het hotel vrijdagnamiddag rond 15 uur voorzien
we nog een korte wandeling.
We dineren in ons verblijf, 4 gangen maaltijd met keuze uit 3 hoofdgerechten.
Zaterdag na het ontbijt trekken we onze wandelschoenen aan voor een tocht
van ongeveer 12 km rond de meren. We dineren in ons verblijf, 4 gangen
maaltijd met keuze uit 3 hoofdgerechten.
Zondagmorgen ontbijten we de laatste keer in het hotel en rijden we naar
Manderscheid. Rond 15u keren we huiswaarts.
De prijs is op basis van een tweepersoonskamer 130 € per persoon, ontbijt
en avondmaal (4-gangen) inbegrepen. De toeslag voor een één-persoonskamer
bedraagt 6 euro per nacht of 12 euro in totaal.
Enkel leden van Gezinsbond kunnen meegaan op deze sportieve uitstap.
Je komt met eigen vervoer, maar onderling kan er afgesproken worden om
samen te rijden. Alle dranken en de maaltijden ’s middags zijn voor eigen
rekening.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Inschrijven vóór 1 februari 2015 per mail of telefoon en door betaling van
een voorschot van €10 op rekeningnummer BE 66 1430 5544 9143 van
Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Tienen-Vissenaken met
vermelding: “Wandelweekend Eifel + aantal deelnemers”.
Je bent ingeschreven als je een bevestiging ontvangt van Philippe Smolders.
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Istanbul heeft een rijke geschiedenis van meer dan 2500 jaar. Het is de enige stad
ter wereld die 2 continenten verbindt en een mix van het authentieke Oosten met het
moderne Westen ten beste geeft. We bieden een mooi gevuld programma aan waarbij
we de belangrijkste historische en culturele bezienswaardigheden bezoeken. Doorheen
de stad loopt de beroemde Bosporus, de zee-engte die de Zwarte zee verbindt met
de binnenzee van Marmara die op haar beurt via de Dardanellen uitmondt in de
Middellandse zee. Een aangename boottocht laat ons Azië en Europa vanaf het water
bekijken. Het brengt ons langs oude Ottomaanse paleizen, de bekende houten huizen
en diverse wijken. Vanuit onze Gezinsbondafdeling nodigen we je uit om mee te gaan
op deze citytrip om zo in een beperkte groep een paar onvergetelijke vakantiedagen
te beleven.
Datum:
vertrek op woensdag 16 september 2015 en terug op zondag 20 september 2015
Reisbureau:
Jetair / Perfect Travel Services, Peperstraat 9, 3300 Tienen,
016/81 00 87, pts.tienen@jetairpremiumpartner.be , http://www.perfect-travel-services.be
Vluchten: directe vluchten met Turkish Airlines
1 TK19.. W 16SEP BRUIST HK12 0750 1210 (een uur verloren)
2 TK1939 W 20SEP ISTBRU HK12 1450 1715 (een uur gewonnen)
Hotel 3* - hotel Fuar of gelijkwaardig http://fuarhotel.com/tr/index.html
Prijs:
De prijs omvat onderstaand programma op basis van 2-persoonskamer bezet door 2
personen: €940,- pp
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt €85 voor de 4 overnachtingen.
Inbegrepen: de vluchten, de transfers in Turkije, verblijf in het hotel, alle maaltijden
behalve de lunch van de laatste dag, de beschreven excursies met Nederlandstalige
gids.
Niet inbegrepen: transferkosten van en naar Zaventem, de kosten van Visum
aanvraag (+/- €17 afhankelijk van dollarkoers), persoonlijke uitgaven en dranken,
verplaatsingen met openbaar vervoer, verzekeringen, de maaltijden van de laatste
dag.
Optionele verzekeringen:
Een annulatie verzekering is 5% van de totale reissom
Een annulatie- en bijstandsverzekering is 6% van de totale reissom
Maximum aantal deelnemers: 16 personen.
Niet-leden kunnen mee op voorwaarde dat ze lid worden van de Gezinsbond.
Inschrijven: betalen van het voorschot van €275-pp op bankrekeningnummer
BE57 3400 2247 4635 van Perfect Travel Services - Jetair Premium Partner vóór 20
februari 2015 met als referentie 645 102 629 (dit is het dossiernummer).
Bezorg ook bij betaling onderstaand inschrijvingsformulier bij de familie
Scheys-Vandersmissen samen met een kopie van de identiteitskaart.
Het saldo €665 is te betalen vóór 20 augustus 2015.
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PROGRAMMA ISTANBUL
Dag 1 – 16/9
Onthaal aan de Ataturk luchthaven en transfer naar Kumkapi (visserswijk) voor
de lunch. Wandeling in de omgeving van het hotel tot aan de Grand Bazaar. Diner
en overnachting in het hotel.
Dag 2 – 17/09
Na het ontbijt vertrekken we per boot op de Gouden Hoorn die de Oude Stad
scheidt van de nieuwe wijken. We verlaten de boot op het einde van de Byzantijnse
muren. We bezoeken de kerk van Panagia Blachernes waarvan de eerste constructie
dateert uit de vijfde eeuw en wandelen daarna in de typische Balat Markt, de oude
authentieke Joodse wijk van de stad; we bezichtigen de Synagogen van Ahrida en
van Yanbol. Lunch. Na de lunch bezichtigen we de oude keizerlijke kerk van Chora
en de moskee van Suleyman. Daarna transfer naar de haven voor een cruise op de
Bosporus voor het mooiste uitzicht op Istanbul en de talrijke historische gebouwen.
Langs de oevers van de Bosporus ontdekken we paleizen en prachtige houten
Ottomaanse villa’s genaamd “Yali” (woningen aan de rand van het water),
middeleeuwse forten, enz. Terug naar het hotel voor het diner en overnachting.
Dag 3 – 18/09
Rondleiding door de stad en ontdekken van de Romeinse Hippodroom, de unieke
Blauwe Moskee met haar 6 minaretten, wereldwijd bekend om het blauwe interieur. Ook
de graftombes van de Sultans zullen we bewonderen. Verder gaan we naar de Hagia
Sophia, een van de eerste kerken in Constantinopel, maar vooral een architectonische
revolutie. De koepel wordt erkend als de vierde grootste in de wereld. Lunch en
daarna bezoek aan het beroemde Topkapi-paleis (een bezoek aan de schatkamer
inbegrepen), de eerste residentie van de Ottomaanse sultans na de verovering van
Constantinopel en gedurende vijf eeuwen bewoond door de Sultans. Terug naar het
hotel, diner en overnachting.
Dag 4 – 19/09
In de ochtend bezoeken we de buitengewone Basilica cisterne waarvan de gewelven
steunen op een “woud” van antieke zuilen. We gaan naar het Pierre Loti Café voor
een compleet panoramisch zicht op de oevers van de Gouden Hoorn en bezoeken de
moskee van Rustempasa. Vervolgens ontdekken we het Dolmabahce Paleis op de
Bosporus, de residentie van de laatste sultan van het Ottomaanse Rijk en ook die
van MustafaKemal Atatürk, de stichter van de republiek en het moderne Turkije. U
kan de meesterwerken van het Boheemse kristal, speciaal ontworpen voor dit paleis,
bewonderen. In de namiddag wandelen we door het voetgangersgebied van Istiklal
naar het Taksim-plein en bewonderen oude barokke huizen. Vrije tijd om te winkelen.
Terug naar het hotel. Folklore avond met diner in gezelschap van buikdanseressen,
folkloristische groepen en uiteraard proeverij van Turkse specialiteiten. Waan u in het
tijdperk van de sultans en geniet van een animatie met zanger(es) • 1 fles van 70
cl voor 2 personen inbegrepen.
Dag 5 – 20/09
Ontbijt in het hotel.
Wandeling langs de Bosporus.
Rond 12u transfer naar de Ataturk luchthaven. De bagage kan in het hotel blijven tot
vertrek naar de luchthaven.

7

Inschrijvingsformulier GROEPSREIS naar ISTANBUL
Binnenbrengen samen met een kopie van de identiteitskaart bij de familie ScheysVandersmissen,
Metselstraat 74 te Vissenaken of mailen naar
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
Reisbureau: Jetair/Perfect Travel Services
Naam en voornaam:
Naam en voornaam:
Adres:

GSM-nummer(s):

wenst/wensen een annulatieverzekering voor ……. (aantal) persoon/personen
wenst/wensen een annulatie- en bijstandsverzekering voor …… (aantal) persoon/
personen

_______________________________________________________________________________

Ook in 2015 zal onze jeugd een toneelstuk opvoeren. Ze brengen het stuk
“Stoefkont”. Het zal gaan over Romeinen, mooie dames, slaven en natuurlijk
niet te vergeten een onvervalste stoefkont.
16 spelers zijn volop in de weer, al van begin november, onder de
deskundige leiding van hun regisseur Hans Rock. De data waarop ze spelen
zijn 30 april, 1 en 2 mei, noteer dit alvast in jullie agenda!
Een productie kost echter handenvol geld. Vandaar organiseert de gezinsbond
voor de jeugdspelers een spaghetti-avond.
Waar: De Kronkel
Wanneer: zaterdag 21 maart vanaf 17u00
Meer info over hoe je kan inschrijven volgt nog. Blokkeer alvast je agenda!
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Een geleid bezoek aan het Booms steenbakkerijmuseum met wandeling langs
de verschillende types van ovens en droogloodsen is een hele ervaring.
De gids brengt ons het verhaal van het “maken van handstenen“ en belicht
tevens de uitzonderlijke leef– en werkomstandigheden van de arbeiders in de
19e en begin 20e eeuw op de steenbakkerijen.
Een bezoek aan de 19de eeuwse arbeidswoningen is een onvergetelijke
ervaring.
Doelgroep: alle volwassenen
Datum: 26 februari 2015
Programma:
12u.00: vertrek met luxebus
Opstapplaats:Autocarsonderneming DE MAGNEET.
Michel Janssensstraat, 56
3270 – Scherpenheuvel
Tel. 013/77.22.95
12u.45: opstapplaats Carrefour Korbeek-Lo
14u.00: bezoek Booms steenbakkerijmuseum met gids
16u.00: begeleide busrondrit in de Rupelstreek
17u.30: koffietafel
Maximum aantal deelnemers: 48 personen
Inschrijven kan door 29 euro per persoon over te schrijven op
rekeningnummer BE04 7340 3129 4431 van Gezinsbond Gewest Leuven GOSA
met vermelding: “Uitstap Rupelstreek + opstapplaats Scherpenheuvel of
Carrefour”.
Tijdig inschrijven tegen uiterlijk 17 februari 2015 om deze uitstap niet te
missen!!
Alle verdere inlichtingen: Arthur Baumans - 016/23.36.71
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Verteltheater met poppen voor gezinnen vanaf 4 jaar

Een pop die een arm kwijt is, een beer die een oor mist, een knuffelaap die
zijn haar verliest … allemaal poppen die hun hele leven trouwe speelmaatjes
waren.
En nu afgedankt, weggegooid … De vuilnisman kan dit niet aanzien en redt
de sukkels van de vuilnisbelt. Want, als je ze liefdevol knuffelt en goed naar
ze luistert, dan vertellen ze misschien hun verhaal, hun bizarre avonturen…
Een afgedankte schoen laat zich niet zomaar doen: hij gaat zijn eigen gang.
Onderweg wordt hij bevriend met een oude sok, een kapotte waterketel en
ander zwerfvuil uit de goot. Samen trekken ze de wijde wereld in en worden
ze verliefd.
Doelgroep: voor alle leeftijden vanaf 4 jaar
Datum: zaterdag 21 maart 2015 om 11u
Plaats: Ontmoetingscentrum “De Kronkel”,
Kumtichstraat, Vissenaken
Duur: ± 1 uur
Leden van Gezinsbond betalen 3 euro
Niet-leden betalen 6 euro
1 drankconsumptie inbegrepen
Ter plaatse te betalen
Inschrijven: kan op gezinsbond.vissenaken@skynet.be
of bij Agnes Vandersmissen 016 821377
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RECREATIEF SPORTEN

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 2015
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

5-12-19-26
2-9-16-23
2-9-16-23-30
13-20
4-11-18
1-8-15-29

5-19
2-16
2-16-30
13-20
4-18
1-15

Bijdrage per persoon

Leden Gezinsbond
Niet leden Gezinsbond

<18j
≥18j
<18j
≥18j

wekelijks

om de 14 dagen

29,00€
37,00€
34,00€
43,00€

23,00€
29,00€
29,00€
35,00€

Kortingen voor...
e

2 lid van eenzelfde
gezin
3e lid van eenzelfde
gezin
4e lid van eenzelfde
gezin

lid Gezinsbond
3,00€

niet-lid Gezinsbond
3,00€

6,00€

5,00€

9,00€

7,00€

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 BE66 1430 5544 9143 van de Gezinsbond
Vissenaken, p.a. Waterstraat 57 te 3300 Vissenaken met vermelding
"Badminton 2014/2015 +naam en voornaam van elke speler of speelster +
gekozen formule". Het inschrijvingsbedrag omvat toegang tot de gekozen
sessies, GSF-verzekering en GSF infoblad "Sportief".
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INSCHRIJVINGSSTROOK
"RECREATIEF BADMINTON GEZINSBOND VISSENAKEN 2014/2015
Naam gezin:...................................................................................................
Straat:.....................................................................................
Nr..............
Postcode:.......................
Gemeente:............................................................
Telefoon of GSM :....................................................
e-mailadres: .......................................................................................................
Lid v/ d Gezinsbond ?
O ja
Lidnummer Gezinsbond:......................................................
O neen
Schrijft in voor

Deelnemers
naam en voornaam
1.
2.
3.
4.
Totale bijdrage over te
schrijven

O formule "wekelijks
O formule "14-daagse
Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)
.........../
.........../
.........../
.........../

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

..........
..........
..........
..........

Bijdrage

€
€
€
€
€

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, Vissenaken
12

Zaterdagavond 14 februari 2014 van
18u00 tot 21u00
Zondagmiddag 15 februari 2014 van
12u00 tot 14u30
Viert Valentijn in vreugde, samen met
ons!
Inschrijvingen bij Emile Defau met de inschrijvingsstrook van de folder ofwel
online: http://www.vissenaken.be/dekronkel/valentijn.htm
Samenwerking tussen de verenigingen van Vissenaken.
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Studio 100 & Ketnet slaan de handen in elkaar voor een spectaculair project:
Junior Musical! Lisa beleeft de tijd van haar leven op het danskamp. Al op
de eerste dag wordt ze verliefd op een jongen. Maar wanneer de
kampleidster de jongens en meisjes ’s nachts samen betrapt, deelt ze hen op
in twee aparte kampen, gescheiden door een rivier. Betekent dit voor Lisa en
al de andere kampleden het einde van een superleuke dansvakantie? Maak je
klaar voor een wervelende musical met de grootste hits uit meer dan 10 jaar
Junior Eurosong met o.a. Charlotte Leysen in een hoofdrol.
Junior Musical vindt plaats in:
 Plopsaland De Panne: op 14, 15 en 18 februari 2015 om 11.00u en
15.00u
 Capitole Gent: op 28 februari 2015 om 16.30 en 19.30u en op 1 maart
2015 om 11.00u en 14.00u
 Stadsschouwburg van Antwerpen: op 14 maart 2015 om 16.30u en 19.30u
en op 15 maart om 11.00u en 14.00u
Ledenvoordeel:
Leden van de Gezinsbond krijgen een korting van 4 euro op de voorstellingen
in Plopsaland en 5,25 euro per ticket voor de voorstellingen in het Capitole,
Gent en de Stadsschouwburg van Antwerpen.
Kortingen geldig op cat. 1, 2 en 3. Prijzen variëren naargelang de locatie.
Prijzen zijn inclusief reservatiekosten, exclusief verzendingskosten.
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Gespreksavond door KRISTIEN BONNEURE
VRT-journaliste KRISTIEN BONNEURE schreef “Stil leven”, een stem voor rust
en ruimte in drukke tijden (uitgeverij Lannoo, 2014). Daarvoor sprak ze met
veel stiltezoekers en -makers (lerares, bioloog, componist, boeddhist...) en putte
ze uit eigen ervaringen en uit rijke stilte literatuur.
Voor de Gezinsbond komt ze spreken over de stilte, hoe paradoxaal dat ook
is.
Doelgroep: alle volwassenen
Datum: donderdag 29 januari 2015 om 20 uur
Plaats: de Abdij van Averbode, Abdijstraat 1,
Averbode
Bij reservatie GRATIS voor leden Gezinsbond / 3 euro niet-leden
Zonder reservatie 6 euro voor iedereen / betaling bij aanvang voordracht
Reservatie kan alleen via: www.gezinsbondgewestleuven.be en doorklikken op
de slab “activiteiten"
Wil je graag samen rijden vanuit Vissenaken contacteer dan Agnes
Vandersmissen via scheys.vandersmissen@skynet.be

Niets doet een relatie zo op haar grondvesten daveren als vader- en/of
moederschap. Een mooie verandering, al is de roze wolk soms ver te zoeken.
Je worstelt met het zoeken naar een nieuw evenwicht. Een evenwicht dat je
steeds opnieuw moet zoeken als de kinderen ouder worden. Wel, je bent
zeker niet de enige! Hoe ga je beter om met dat piekeren? Hoe bouw je
aan dat zelfvertrouwen? Hoe kan je beter communiceren met je partner?
DIANA KOSTER, vrouwencoach en verloskundige, geeft heel wat antwoorden
en tips, gekruid met humor en positiviteit.
Doelgroep: alle ouders
Datum: woensdag 25 februari 2015 om 20 uur
Plaats: Minnepoort, Leuven
i.s.m. Uitgeverij Lannoo, Expertise centrum Kraamzorg De Bakermat en Huis
van het Kind Leuven
Reservatie kan alleen via: www.gezinsbondgewestleuven.be en doorklikken op
de slab “activiteiten"
Kostprijs: 7 euro
Leden van Gezinsbond krijgen de avond zelf 3 euro korting op de spaarkaart.
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Wat is de betekenis van de scheiding voor grootouders en kleinkinderen? Op
welke wijze kunnen grootouders hun kleinkinderen ondersteunen in deze
situatie? Wat zegt de wet over de omgang tussen grootouders en
kleinkinderen? Waar kan je terecht als er problemen zijn?
ANIT VAN LOOY is bemiddelaar in familiezaken en Sociale Zaken.
Doelgroep: alle volwassenen
Datum: donderdag 5 maart 2015 om 14 uur
Plaats: Provinciehuis Leuven
i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant
Reservatie kan alleen via: www.gezinsbondgewestleuven.be en doorklikken op
de slab “activiteiten"
Kostprijs: 6 euro voor leden van Gezinsbond / 9 euro voor niet-leden
Betaling bij aanvang voordracht.

Je wordt getrakteerd op een leuke muzikale namiddag waarin het
Nederlandstalige lied in de kijker staat. Centrale gasten zijn Erik en Sanne;
het is een éénmalige terugkeer van het duo omdat ze 25 jaar geleden hun
zangcarrière opstartten met “Veel te mooi”. Ze worden geflankeerd door onder
andere hun dochter Maartje, Jo Vally, Heintje (Hein Simons) en John Terra.
Doelgroep: alle volwassenen
Datum: 28 april om 14u30
Plaats: het sportpaleis te Antwerpen.
We vertrekken samen met de trein vanuit Leuven.
Leden betalen 8 euro, niet-leden betalen 9 euro
Uiterste inschrijvingsdatum is 25 januari!
Inschrijven: je geeft je naam, adres en telefoonnr. door aan Simonne Peeters
en het aantal kaarten dat je bestelt en je schrijft het juiste bedrag over
op rekeningnr. BE04 7340 3129 4431 van Gezinsbond Gewest Leuven GOSA met
vermelding “Houden van (aantal) kaarten - Vissenaken”
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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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