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Beste leden van de Gezinsbond Vissenaken,
Waarom zijn er mensen die zich met hart en ziel inzetten in de bestuursploeg van de
Gezinsbond Vissenaken? Nog diepgaander gesteld: waarom bestaat er een Gezinsbond
Vissenaken?
Het obligate antwoord hierop is: voor jullie natuurlijk! Voor de leden!
Maar dit moet je - zoals veel dingen - met een korreltje zout nemen.
Om het even welk bestuurslid is bestuurslid omdat hij of zij er ergens een voordeel, een
genoegdoening aan over houdt. Bestuurslid zijn is niet zo zelfopofferend als algemeen gedacht.
Als bestuurslid vind je je gading. Gading…
Gading is een mooi oud woord dat past in het middeleeuwse rijtje naast hoofsheid en
edelman.
Gade komt nu nog voor in de betekenis van echtgenote, van gelijke, en in het begrip
gadeslaan.
Hoofsheid en ridderlijkheid hebben ook nu nog zeer positieve connotaties, al lijkt het allemaal
duisters middeleeuws.
Edelman en edelvrouw was toen wellicht een begeerde jongens- of meisjesdroom. Sinds de
Franse revolutie denken we dan aan adel, en aan standen en ongelijkheid en verschillende
rechten en plichten. In se blijft het toch positief klinken.
Maar we zijn aan het afwijken. Het ging over bestuurslid zijn en je ding kunnen doen. Je bent
dan iets wat niet helemaal benoemd of ‘geregeld’ is. Prachtig is dat.
Je bent vrij-wil-liger.
En ja, waarom dan ook niet wat ridder (m/v), of edel.
Heb je hem? Dit is een lokroep om onze bestuursrangen te vervoegen. Heb je talenten, spreid
ze ten toon. In onze bestuursploeg krijg je honderduit kansen! Eigentijds.
Informeer gerust officieus hier of daar, nu of binnen een paar maanden. Maar doe het!
Aan alle leden die reeds hun lidgeld betaald hebben, onze dank. Zonder leden geen vereniging
natuurlijk.
Wie nog geen overschrijving gedaan heeft is zeker niet te laat. Maar laat het niet te lang
liggen a.u.b. Zo kunnen wijzelf onze administratieve taken rustig en tijdig afhandelen.
Veel actie in dit NIEUWSBRONNEKE. Kijk
We naderen stilaan ook weer de donkere
gedachten. Een mooie tijd om wat na te
waar we ons druk over maken. Over wat

maar binnenin.
dagen van het jaar. Andere gevoelens, andere
denken over de gang van het leven. Over de dingen
er nu echt toe doet.

Ik wens iedereen een prettig najaar toe, en geniet van het leven!

Beste bondsgroet
Rudy Scheys
Voorzitter van een energieke afdeling
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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.

November
December
Januari 2015
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

3-17-24
1-8-15-22-29
5-12-19-26
2-9-16-23
2-9-16-23-30
13-20
4-11-18
1-8-15-29

3-24
8-22
5-19
2-16
2-16-30
13-20
4-18
1-15

Bijdrage per persoon

Leden Gezinsbond
Niet leden Gezinsbond

wekelijks
29,00€
37,00€
34,00€
43,00€

<18j
≥18j
<18j
≥18j

om de 14 dagen
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€

Meer informatie
Bij Gerd Mahy, GSF-afgevaardigde Vissenaken
Sint-Pietersstraat 184
3300 Vissenaken
0477 282998
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Onze communicatiemogelijkheden zijn de laatste jaren fel toegenomen. Dat
hebben onze kinderen zeer goed begrepen. Een glimmende smartphone en
een computer of tablet met supersnel internet behoren bijna tot hun
standaarduitrusting. Ze goochelen met hun gepimpte facebook-profiel en via de
chat stappen mensen van over de hele wereld hun leven binnen. Dat schept
natuurlijk massa’s mogelijkheden. Jammer genoeg loeren er ook negatieve
interacties om de hoek. Alledaagse dingen hebben een nieuwe invulling
gekregen. Naast het babbelen, hebben we nu het chatten; naast het schrijven,
het e-mailen en naast het pesten, staat nu het cyberpesten.
Ouders maken zich vaak zorgen over cyberpesten. Komt het vaak voor?
Welke vorm kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te werk? Maar
vooral: hoe kunnen we onze kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen of
te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind belaagd wordt door een
cyberpester? En wat als hij zelf een pestkop is?
Deze vorming in samenwerking met Child Focus, Gezinsbond Vissenaken en
Basisschool Vissenaken is gericht op de praktijk en biedt veel voorbeelden en
filmpjes. Een echte aanrader!
Daarom nodigen we alle ouders/grootouders uit op deze interessante infoavond.
Het spreekwoord zegt: “een geïnformeerd mens is er 2 waard” dus…
Waar: Basisschool, Aarschotsesteenweg 638, 3300 Vissenaken
Wanneer: donderdag 13 november om 20.00 u.
Deelname is gratis
Info: jacques.cleynen@skynet.be
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“Wij gaan op berenjacht, wij gaan op berenjacht en wij zijn niet bang!”

Met deze ritmische zin scanderen de kleuters zich een weg door een bos
van klanken en geluiden.
Het jonge publiek zoekt mee naar de beer! Ze banen zich een weg door
een woud, ruiken aan het hoge gras, voelen de sneeuwvlokjes, zwemmen
door de rivier,...
Om van de ene naar de andere plaats te gaan, loodsen de muzikanten de
kinderen al zingend en musicerend door het parcours.

Berenjacht is een interactieve zintuigprikkelende voorstelling naar het boek “Wij
gaan op Berenjacht” van Helen Oxenbury en Michael Rosem.
Île sagit neemt de kinderen mee op deze “muzikale wandeling” door de
natuur.
Voor wie: peuters en kleuters van 2 tot 6 jaar met opa, oma, papa, mama …
Datum: zondag, 30 november 2014
Uur en plaats: om 11u in zaal de Kronkel, Kumtichstraat te Vissenaken
om 15u in zaal parochiecentrum, Doelaagstraat 4, te Attenrode
Aantal toeschouwers: elke voorstelling kan maximum 50 toeschouwers aan
Duur voorstelling: 45 minuten
Prijs: leden €3
niet-leden €6
voor ieder betalende is er 1 consumptie gratis na de voorstelling
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Ook dit jaar komen we rond de jaarwisseling samen voor een winterse
wandeling en een gezellige maaltijd.
We spreken af op zaterdag 27 december om 16 u aan de Kronkel.
De volwassenen en grotere kinderen maken een winterwandeling die ons ook
dit jaar leidt langs mooie, rustige wandelwegen in Vissenaken.
De jongere kinderen kunnen in de Kronkel blijven om samen met een aantal
oppassers gezelschapsspelletjes te spelen of naar een verhaaltje luisteren. De
kinderen brengen zelf een gezelschapsspelletje mee!
Vanaf 18 u is er een receptie en een winterse maaltijd. Wie liever niet
wandelt, kan ook dan aansluiten om van de maaltijd te genieten.
Alle vrijwillige medewerkers van de gezinsdag, de speelweek, de Sint
Maartenshappening, het weekend, ... nemen gratis deel (de partners en
kinderen betalen 6 of 2 euro).

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 van 2 tot 12 jaar
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Het is weer zover! We nodigen jullie uit om mee te gaan op ons volgende
Ma-ke-tis-mee! Weekend in Le Relais de La Fagne in Bihain (Vielsalm)
van 17 tot 19 april 2015.
Adres: Petites Tailles 21, 6690 Bihain. Let op: dit adres is niet bruikbaar voor GPS!
Volg afrit 50 van E 25, richting Vielsalm, aan Baraque Fraiture N30 naar rechts,
+/- 1km verder ligt het verblijf op uw linkerkant.
Het vakantiehuis ligt op 800 meter van het 3de hoogste punt van België, de
Baraque Fraiture. Het is omgeven door bos waarin naar hartelust kan gespeeld
worden. Wandelpaden vertrekken direct achter het huis zodat we zeker kunnen
genieten van het Plateau des Fagnes.
Het goed verzorgde huis heeft een comfortabele, gezellige eet- en zitruimte die
uitnodigen tot ontspanning. Alle slaapkamers zijn voorzien van toilet en douche.
En omdat de zelfkookformule die we vorig jaar hanteerden zeer in de smaak
viel, beloven we ook dit jaar voor (h)eerlijke maaltijden te zorgen.
Vrijdagavond ben je welkom vanaf 17u. Dappere fietsers kunnen zich melden
om in groep naar ginds te rijden.
Zondagnamiddag ronden we af met koffie en gebak en een gezellige babbel.
Wat is er nog meer nodig om een weekendje te genieten: enthousiaste
deelnemers, jong en oud, groot en klein die er samen op uit willen.
Er is plaats voor 36 personen. Schrijf dus tijdig in.
Prijs voor verblijf en maaltijden (leeftijden op 16 april 2015):
0 tot en met 2j
gratis
3j tot en met 6j
€45
7j tot en met 12j €60
vanaf 13j
€80
Dekbedden zijn er. Een lakenpakket kan je huren aan €9 per persoon (allemaal
1-persoonsbedden).
Drankverbruik wordt per gezin afgerekend op het einde van het weekend.
Ben je nog geen lid van de gezinsbond dan kan je mee mits betaling van €40
lidgeld per gezin. Inschrijven kan door storting van een voorschot van €25 per
persoon vanaf 3 jaar en dit vóór 20 januari 2012.

Dit kan via overschrijving op rekeningnr. BE66 1430 5544 9143
van de Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Vissenaken met vermelding
van WEEKEND 2015 + naam familie + het aantal personen.
Het resterende bedrag vragen we te storten voor 15 maart 2015.
Binnenbrengen van de inschrijvingsstrook bij:
Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, Vissenaken 016/821377
of bij Sonia Bruyninckx, Kumtichstraat 311, Vissenaken 016/818558
Of je kan je gegevens doormailen naar gezinsbond.vissenaken@skynet.be
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Inschrijvingsstrook MA-KE-TIS-MEE! WEEKEND 2015

Gezin …………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………….

GSM ……………………………………………………………………………………………………..

schrijft in voor het weekend 2015 en stort vóór 20 januari 2015 het voorschot
van 25€ per persoon die ouder dan 2 jaar is op 16 april 2015.

Naam en voornaam

Geboortedatum

Wenst een lakenpakket
aan 9 euro

Bezorg deze inschrijvingsstrook bij:
Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, Vissenaken 016/821377
of bij Sonia Bruyninckx, Kumtichstraat 311, Vissenaken 016/818558
Of je kan je gegevens doormailen naar gezinsbond.vissenaken@skynet.be
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Heb je drie of meer kinderen? Dan kan je in aanmerking komen voor een
kortingskaart.
Wil je voor de eerste keer kortingskaarten aanvragen of je kortingskaarten verlengen?
Dan vind je hier alle informatie die je nodig hebt.
Niet zeker of je in aanmerking komt? Andere vragen bij de kortingskaarten?
Neem dan eerst de ‘Infofiche kortingskaarten’ door als bijlage bij deze brief.
Hoe vraag je kortingskaarten aan?
1. Bezorg Simonne Peeters, Waterstraat 57 de volgende documenten
 Ouders met levenslang recht zonder kinderen ten laste: een kopie van uw
laatste kortingskaart.
 Ouders met kinderen ten laste: attest van gezinssamenstelling niet ouder dan 3
maanden.
 Voor kinderen vanaf 18 jaar: attest van kinderbijslag.
2. Dossierkosten 6 euro. Dit is de prijs per dossier (gezin), ongeacht het aantal
kaarten dat je aanvraagt.
Te betalen bij overhandiging van de kaarten.
Vraag je kortingskaarten tijdig aan, zo krijg je ze voor de start van het nieuwe jaar
in de bus!

Infofiche Kortingskaarten
Wie komt in aanmerking
Je komt als gezin in aanmerking voor kortingskaarten wanneer er minstens drie
kinderen zijn. Dit is de basisvoorwaarde. Ook kinderen die niet meer ten laste zijn,
tellen mee. Een kind met een handicap (66%) telt voor twee kinderen.

Voorwaarden voor ouders
 Ouders met minimum drie eigen kinderen hebben levenslang recht.
kortingskaart wordt dan om de vijf jaar vernieuwd.
 Ouders in een nieuw samengesteld gezin die samen drie kinderen
maar zelf geen drie eigen kinderen hebben, hebben een jaarrecht.
blijft zolang er tenminste één kind ten laste is. Elk jaar moet de
vernieuwd worden.

De
hebben
Dit jaarrecht
kaart
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Voorwaarden voor kinderen
 Een kind heeft recht op een kortingskaart zolang het ten laste is en maximaal
25 jaar oud is.
 In geval van co-ouderschap (gerechtelijk of notarieel) maakt het kind deel uit
van het gezin van beide ouders. In de andere gevallen van echtscheiding
behoort het kind tot het gezin van de ouder waar het verblijft.
 Pleegkinderen en hun pleegouders hebben een jaarrecht, indien voldaan is aan
de basisvoorwaarde nl. minimum drie kinderen hebben.

Er zijn 4 types van kaarten afhankelijk van jullie situatie
 Type 039: voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Geldig van de aanvraag tot het
einde van het jaar waarin het kind 12 jaar wordt.
 Type 042: voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Geldig van de aanvraag tot het
einde van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt.
 Type 041: tijdelijk jaarrecht voor kinderen van 18 tot 25 jaar en ouders en
kinderen uit een nieuw samengesteld gezin.
 Type 040: voor ouders met levenslang recht. Dit zijn 5-jaarlijkse kaarten. De
huidige kaarten zijn geldig tot eind 2015.

Tarief
 Voor aanmaak en verzending van kortingskaarten wordt 6 euro per dossier/gezin
gevraagd onafhankelijk van het aantal kaarten. Dit geldt ook voor vernieuwingen.
 Bij verlies kan een duplicaat worden aangemaakt aan 2 euro per kaart.
 Bij diefstal is aanmaak van een duplicaat gratis mits afgifte van het proces
verbaal.
 Bij fout afgeleverde kortingskaarten is de correctie gratis.

Extra tips
In een aantal gevallen kan een ander “product” uit het servicepakket van de
Gezinsbond voordeliger zijn dan de kortingskaart op het openbaar vervoer.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Go Pass en Rail Pass voor lange afstanden en de
Key Card voor zeer korte afstanden. Met korting op je spaarkaart te verkrijgen bij
Agnes Vandersmissen Metselstraat 74. Graag vooraf informeren of er nog voldoende
passen zijn!
Met de kortingskaart kan je voor kinderen tot en met elf jaar bij De Lijn een gratis
Buzzy-Pazz aanvragen.
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In Tienen
* Standaard Boekhandel

Nieuwstraat 22

* Optiek

Minderbroedersstraat 6

Van Overschelde

* Lingerie Charis

Spiegelstraat 4

* Elektro Lefèvre

Sliksteenvest 45

* Ma Façon (Kookwinkel)

Nieuwstraat 1

* Fresh Time (Kruidenier)
Vanaf juli 2014

Nieuwstraat 13/1

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
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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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