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Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een ontbijtdag in september.
Ook dit jaar verwachten we elk Bondsgezin op 21 september aan de
ontbijttafel voor een gratis modelontbijt.
Ook de diëtisten gaan je met raad en daad bijstaan.
Na het ontbijt organiseren we zoals elk jaar een bewegingsmoment; dit jaar
gaan we samen een fietstochtje maken aangepast aan de leeftijd.
Kom dus gerust met de fiets naar ons ontbijt!

Waar: “De Kronkel” Vissenaken
Aanvang: tussen 9.00u. en 10.00u.
Inschrijven kan van 1 tot 10 september via mail naar
jacques.cleynen@skynet.be
met je naam, nummer van je lidkaart, het aantal personen en de leeftijd van
de kinderen.

Hallo,
De Vissenaakse kinderoppasdienst is op zoek naar oppassers om het team te
versterken.
Ben je minimum 15 jaar, woon je in (de buurt van) Vissenaken, verdien je
graag wat extra zakgeld en heb je een hart voor kinderen?
Laat ons iets weten via kod.vissenaken@hotmail.com. We bezorgen je graag
meer info over onze manier van werken.
Tine en Geert Vandevenne
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De Gezinsbond Vissenaken biedt u dit najaar een origineel, typisch én veelzijdig
bezoek aan Wenen aan. We trekken er 5 dagen voor uit. Samen met het reisbureau
“Check In For The World” te Tienen hebben we een uniek programma ‘op maat’
uitgewerkt en dit toch wel tegen een zeer scherpe prijs.
Datum:
- vertrek woensdag 8 oktober 2014
- terug zondag 12 oktober 2014
Reisbureau:
Check In For The World, Beauduinstraat 44, 3300 Tienen
016/781 081
http://www.checkinfortheworld.be/nl/vakantie/
Lic.A6043
Vluchten: Austrian Airlines in Economy
Zaventem 10u10 - Wenen 12u00
Wenen 15u10 - Zaventem 16u55
Luchthaventaksen en brandstofsupplementen inbegrepen (onder voorbehoud van
wijzigingen)
Transfers:
vanaf 2 adressen te Vissenaken naar Zaventem en terug
Hotel:
Clima City Hotel, Thesesianumgasse 21a, Wenen
http://www.climacity-hotel.com/de/
Prijs:
Voor een groep van minimum 10 en maximum 15 personen omvat de prijs
onderstaand programma op basis van dubbele kamer bezet door 2 personen:
€795,- pp
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt €185,De annulatie- en compensatiereis-verzekering is inbegrepen.
- optie: bijstand personen ongevallen en bagage aan €15 per persoon

- niet inbegrepen: alle lunchen, de diners behalve die op donderdagavond, persoonlijke
uitgaven en dranken, verplaatsingen met openbaar vervoer in Wenen.

Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier, een kopie van de identiteitskaart en
betalen van het voorschot op rekening 143-0554491-43 van de Gezinsbond Vissenaken
vóór 26 juni 2014. Het saldo €545,- is te betalen op rekening 143-0554491-43 van
de Gezinsbond Vissenaken vóór 20 augustus 2014.
Niet-leden kunnen mee op voorwaarde dat ze lid worden van de Gezinsbond.
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Interactieve kaart: http://batchgeo.com/map/b51a863307a45fae8e05688050d1a0ab
Onderaan links kan je per dag of per meerdere dagen selecteren (klikken en wegklikken op
dag bolleke). Op de kaart-labeltjes (rondjes) verschijnen dan cijfers.
Als je klikt op een label krijg je info en de mogelijkheid om door te klikken naar een website
Als je bovenaan rechts op de kaart kiest voor SATELIET ipv MAP dan kan je op de kaart
inzoomen totdat je de gebouwen en straten kan zien zoals op een foto.
Programma Wenen
Woensdag 8 oktober:
06u30 transfer naar Zaventem
10u10 vlucht Austrian Airlines
12u00 aankomst Wenen - met S7-Bahn en metro naar hotel
14u00 inchecken in Clima City Hotel
15u30 (met metro) naar Hundertwasser / Kunst Haus Wien en wandeling naar
Praterpark met o.a. Riesenrad
Diner suggestie: Schweizerhaus in het Praterpark
Donderdag 9 oktober:
08u30 ontbijt in het hotel
10u00 - 16u00 culturele wandeltocht met Nederlandstalige gids langsheen de
hoogtepunten van de oude stad met toegangen voor de Sankt Stephan’s
Domkirche en de Wiener Staatsoper
Lunch suggestie: Trzesniewski (broodjesbar)
Vieruurtje suggestie: Café Sacher (voor een Sacher-Torte)
Diner suggestie: café Central of café Diglas
Vrijdag
08u30
10u00
Lunch
13u00

10 oktober:
ontbijt in het hotel
wandeling door Stadtpark
suggestie: Café Amacord
- 21u00 onder begeleiding van Nederlandstalige gids transfer met bus voor een
uitgebreid bezoek aan Schloss Schönbrunn
aansluitend rit met dezelfde bus en gids naar Kahlenberg voor het
panoramisch zicht over Wenen en een 2-gangen diner in een typische
Heurige brasserie in Grinzing/Sieveringen
transfer met de bus naar hotel

Zaterdag 11 oktober:
08u30 ontbijt in het hotel
10u00 op eigen initiatief bezoek aan de Naschmarkt, de grootste markt van Wenen
14u00 mogelijkheid om naar de luxueuze winkelstraten Kärntnerstrasse en/of
Mariahilferstrasse te gaan en/of naar de hippe wijk Spittelberg
Diner suggestie: Figlmuller
20u00 facultatief een klassiek concert in het Kursalon
in te schrijven via inschrijvingsformulier: plaatsen categorie B voor €66
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Zondag 12 oktober:
08u30 ontbijt in het hotel
09u30 wandeling door de tuinen van Schloss Belvedere / Botanischer Garten der
Universität Wien
11u00 uitchecken uit Clima City Hotel
11u30 vertrek Wenen - met metro en CAT (= snelle treinverbinding) naar luchthaven
15u10 vlucht Austrian Airlines
16u55 aankomst Zaventem en transfer naar Vissenaken
18u30 thuiskomst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsformulier GROEPSREIS naar WENEN
binnenbrengen bij de familie Scheys-Vandersmissen, Metselstraat 74 te Vissenaken
Reisbureau: Check In For The World

Lic.A6043

Naam: …………………………………………………………………
Voornaam: ………………………………………………………

Naam:………………………………………………………………
Voornaam: ………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

wenst/wensen een bijstandsverzekering personen ongevallen en bagage voor €15,-:
JA
NEE

wenst/wensen een ticket op naam voor een klassiek concert in het Kursalon plaatsen
categorie B voor €66,JA
NEE

bij te voegen een kopie van de identiteitskaart(en)!
Ik/wij betaal/betalen een voorschot van € 250,- per persoon op rekeningnummer
143-0554491-43 van de Gezinsbond Vissenaken vóór 26 juni 2014 met vermelding
van: voorschot CITYTRIP WENEN met Check In For The World.

Ik/wij betaal/betalen het saldo van € 545,- + alle supplementen per persoon op
rekeningnummer 143-0554491-43 van de Gezinsbond Vissenaken vóór 20 augustus
2014 met vermelding van: saldo CITYTRIP WENEN met Check In For The World.
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We zijn eens naar Romedenne geweest,
Dat is daar ’t één en ’t ander geweest.
Vier dappere mannen fietsten tot hier,
En dit allemaal voor hun eigen plezier!
Ze hebben nu wel stijve benen,
En zitten op hun kamer te wenen,
We zijn hun gezaag al moe,
Plak met ducktape hun monden toe!
Arne had zijn megafoon,
De kinderen geven het weekend de
juiste toon,
In de keuken werden rondjes gedraaid,
En zo de afwas terug in de kast
gezwaaid
En daarna liepen we trappen op en af,
En toch kregen we, onverdiende straf!
Alle groenten van de Delhaize ten spijt,
Waren we even het Noorden kwijt.
Waren we dan toch vertrokken voor een
lange tocht,
Waar bij afwijken van de weg eigenlijk
niet mocht,
En kwamen na berg en dal,
Liepen we met zijn allen in de val!
’s Avonds werd er een haardvuurtje
gestookt,
En iedereen werd in “eigen nat” gerookt,
De keukenploeg had alweer zijn best
gedaan,
Weinig Croque-Monsieurtjes zijn blijven
staan.
Het bier van Joris was tip-top,
De smaken zaten er bovenop,
De bieren hadden een goede kraag,
En vandaag hebben we pijn aan de
maag!
Er is nog wel wat werk aan het pand,
Want hier liggen puinhopen navenant,
Kranen en deuren hangen hier scheef,
En het ruikt hier naar de bruine dreef!
Rudy ging met ons door bos en wei,
Niet iedereen werd daarvan blij,
Toch hielden we samen vol,
En vonden de weg terug naar ons “hol”
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Deze info-avond vindt plaats op maandag 20 oktober om 20 u. in
“De Kronkel” Vissenaken.
Meer info volgt in het volgende Nieuwsbronneke.

In Vissenaken:
* Biohoevewinkel Yggdrasil - Vissenakenstraat 381
Groenten, fruit, melkproducten en droge voeding
* Hoevewinkel in de Zon - Aarschotsesteenweg 737
Rundsvlees, melk- en streekproducten
* Brouwerij Vissenaken - Metselstraat 74

In Tienen:
* Standaard Boekhandel - Nieuwstraat 22
* Optiek Van Overschelde - Minderbroederstraat 6
* Lingerie Charis - Spiegelstraat 4
* Elektro Lefèvre - Sliksteenvest 45

NIEUW

* Ma Façon (Kookwinkel) - Nieuwstraat 1

NIEUW

* Fresh Time (Kruidenier) - Nieuwstraat 13/1

NIEUW
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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

BE 661 430 554 491 43
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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