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De voorbije vakantie was er tijd voor reflectie, voor herbronnen en voor knopen
doorhakken. Al is het moeilijk oude gewoontes te veranderen en te laten evolueren.
Ondanks een CO2-neutrale verbranding protesteren sommigen mensen en verenigingen
tegen het Sint-Maartensvuur in het veld. Ook de wetgeving zit niet mee. De as
smeult nog dagen lang storend na en het is al bij al een hoop zwaar werk. Tijd
dus om de Sint-Maartenshappening op een andere leest te schoeien. Ik neem jullie
nu graag mee in onze gedachtegang.
Sint-Maartenshappening editie 2014.
Het religieuze moment in de Sint-Maartenskerk willen we behouden. Dit is de bron.
De fakkeltocht die hierop aansluit is ook zinvol. Een ommegang is altijd al een
zuiveringsritueel geweest. De optocht is een sfeervolle overgang van het spirituele naar
het sociale gebeuren. Dat we dan achter een reus aanlopen zit in onze volksaard.
Reuzen behoren tot het cultureel historisch Vlaams erfgoed. De origine van het
reuzendom is eerder duister. Dit wil zeggen dat we niet weten waarom we het doen
maar dat we het wel doen. Ook onze ‘Sint-Maarten-te-paard’-reus zal klaarstaan. Na
vele jaren worden zijn onderdelen nu volledig vernieuwd en hij zal meteen in een
nieuw kleedje gestoken worden.
Blijven dan nog de vragen rond het vuur. Het Sint-Maartensvuur is één van de oude
vuur- of lichtfeesten in het begin ofwel op het einde van de winter. Vuur is soms
ook een teken van protest. Stakersposten weten dat. Vuur is gevaarlijk maar
tegelijkertijd ook een teken van hoop. Een vuurfeest in de velden van ons dorp
vinden we essentieel en willen we dan ook behouden. Deze bijzondere en unieke
ervaring voor jong en oud moeten we blijven aanbieden. De details zoeken we nog
precies uit. Maar een ongelimiteerde aanvoer van snoeihout mag je vanaf nu wel

vergeten.

De tent zal er staan. De muzikanten zullen er zijn. Voor hap en tap wordt gezorgd.
Wij zijn er. Jij ook?
Bij dezen nodigt de Gezinsbond Vissenaken dan ook echt iedereen
jaarlijkse Sint-Maartenshappening op zaterdag 8 november vanaf 18 uur.

uit

op

de

Lees verder in dit Nieuwsbronneke over de andere boeiende activiteiten en vind er
ook alle informatie om tijdig in te schrijven voor de ontbijtdag.
Beste bondsgroet
Rudy Scheys
Voorzitter van de Gezinsbond Vissenaken, een Energieke Afdeling
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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.

September 2014
Oktober
November
December
Januari 2015
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

1-15-22-29
6-13-20-27
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

1-22
6-20
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

<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€
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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".

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

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

€
€
€
€
€
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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 17 september via mail naar
jacques.cleynen@skynet.be
met je naam, nummer van je lidkaart, het aantal personen en de leeftijd van
de kinderen.

In de verschillende levensfases van je (klein)kind zijn er andere financiële
behoeften. Bij de geboorte openen (groot)ouders soms een spaarrekening. Maar
wat met deze spaarpot op 18 jaar? Aan de puber geven we zakgeld. Maar
welk bedrag? Cash? Op een rekening? Bij nieuw-samengestelde gezinnen
overleg je best met de ex-partner. Ook tijdens de studententijd zijn er
financiële noden en met “oudere” inwonende kinderen kan je beter heldere
afspraken maken.
Doelgroep: alle (groot)ouders met kleine en grote kinderen
- 20 oktober 2014 om
- 22 oktober 2014 om
- 23 oktober 2014 om
Inschrijven via website

20.00 uur in “Santro” - Lubbeek (Binkom)
20.00 uur in “Den Egger” Scherpenheuvel
20.00 uur in "Provinciehuis" - Leuven
van het gewest

https://sites.google.com/a/gezinsbondgewestleuven.org/gezinsbond-gewest-leuven
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Dagelijks verschijnen er in de media berichten over woningen die aan een
brand ten prooi vallen, soms met dramatische gevolgen van slachtoffers die in
de brand om het leven komen.
We denken misschien wel vaak: “Dat kan mij niet overkomen!”
Maar vaak is het niet zo, en we zouden ons beter kunnen informeren om
die drama’s te voorkomen. Je kent wel het spreekwoord: “een verwittigd man…”
Daarom vond de Gezinsbond Vissenaken het nuttig om iemand van de
brandweer uit te nodigen om ons te leren waakzaam te zijn, of er ons op te
wijzen hoe we ons kunnen wapenen tegen onveilige toestanden in onze
woningen.
Wanneer: 20 oktober 2014 om 20.00 u.
Waar: De Kronkel Vissenaken
Deelname: gratis

Bij dezen nodigt de Gezinsbond Vissenaken dan ook echt iedereen uit op de
jaarlijkse Sint-Maartenshappening op zaterdag 8 november vanaf 18 uur.
De tent zal er staan. De muzikanten zullen er zijn. Voor hap en tap wordt
gezorgd. Wij zijn er. Jij ook?
Meer info volgt in onze folder.
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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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Vorig jaar brachten 16 enthousiaste jeugdspelers een prachtige versie van
“Cyrano de Bergerac” op de planken, in een regie van Philippe Opsomer.
Drie volle zalen in de Kronkel, waarvan iedereen vol lof was over de
geleverde prestaties. Het was inderdaad op niveau, met een lach en een
traan. De opvolging voor het volwassentoneel is verzekerd.
Het gaf de organisatoren – spelers uit het volwassentoneel tesamen met de
gezinsbond – de goesting om dit jaar nog een productie op te starten. De
zoektocht naar een regisseur is afgerond: Hans Rock zal dit jaar de troepen
aanvuren. Ook het stuk is zo goed als gekozen, maar uiteraard gunnen we
de spelers de eer om als eerste te weten welk stuk het zal zijn.
Er staan ook weer 16 spelers klaar, enkelen van vorig jaar en ook een paar
nieuwelingen.
De repetities starten dit jaar in november en zijn telkens op woensdag en
vrijdag.
Enkele data om alvast te noteren in julie agenda's :
Zaterdag 21 maart: spaghetti-avond tvv het jeugdtoneel in de Kronkel
Donderdag 30 april: opvoering jeugdtoneel in de Kronkel
Vrijdag 1 mei: opvoering jeugdtoneel in de Kronkel
Zaterdag 2 mei: opvoering jeugdtoneel in de Kronkel
Voila, dat was het. Wij kijken er naar uit!!

Dries, Evelien, Geert, Jolita, Margreet, Sieglinde
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Gezinshappening zondag 19 oktober 2014 - 8u tot 17u
Ontdek en beleef Oostende; musea, optredens, straatanimatie, workshops, …
tussen 8u en 17u ben je welkom.
- Een exclusief programma voor onze leden
Technopolis Wetenschapsshows, Jef Aerts brengt zijn jeugdboeken tot leven,
Get Insane brengt een straf Tienerprogramma, circus Woesh, … En, met het
Gezinsbondpolsbandje kan je deze vanop de eerste rij beleven.
- Ontdek de Musea
Domein Raversijde, Mercator, de Amandine, het Stadsmuseum, … op vertoon
van je polsbandje kan je op onze Ont Spannend Oostendedag ze vrij
bezoeken en ontdekken.
- Fort Napoleon goochelt je naar het verleden
In het fort kan je de ganse dag terecht voor fijne workshops van Horizon
Educatief en brengt de Kleine Joker een glimlach op ieders gezicht met hun
ongelooflijke goocheltrucs.
- Ontbijt je Fit? Een gezonde start van zondag 19 oktober
De Gezinsbond heeft op zondag 19 oktober het grootste 'Ontbijt je fit' in
Oostende, tussen 8u en 11u kan je de dag aanvangen met ons ontbijt.
Datum en uren:
- Zaterdag 18 oktober vanaf 13u
- Zondag 19 oktober tussen 8u en 17u
Kostprijs:
- Kinderen 0 tot en met 11 jaar – Gratis
- Kinderen 12 tot en met 17 jaar – 5 euro
- Volwassenen (vanaf 18 jaar) – 10 euro
In deze prijs zit de deelname aan alle activiteiten op de Ont Spannend
Oostendedag vervat met uitzondering van het 'Ontbijt je Fit', jouw NMBSticket en op zaterdag de boottocht naar het Windmolenpark.
Inschrijven kan tot en met zondag 12 oktober 2014 via de site
www.gezinsbond.be
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Leden en vrijwilligers zijn welkom op de jaarlijkse ontmoeting in “De Factorij”
in Schaarbeek op vrijdag 21 november 2014.
Op het programma staat:
- eerlijke televisie maken
- 3 generaties
- 3 kopstukken
 Paula Semer (1925): pionier van de openbare omroep, doorbrak
meerdere taboes
 Phara de Aguirre (1961): politiek interviewer, maker van
indringende reportages
 Arnout Hauben (1976): regisseur en reporter bij Woestijnvis
- met een ode aan Wannes Van de Velde (1937-2008)
Wanneer: op vrijdag 21 november 2014
vanaf 10u onthaal met koffie(koek)
om 13u broodbuffet
Waar: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (De Factorij),
Huart Hamoirlaan, 136 – 1030 Brussel (Schaarbeek)
Deelname in de kosten: 15 euro per persoon, inclusief maaltijd
Inschrijven bij scw@gezinsbond.be, geldig na betaling
Betaling op rekeningnummer BE94 4350 3065 5114 BIC: KREDBEBB
met als vermelding “grootoudersontmoeting 21 november, lidnummer en aantal
personen”.
Info: scw@gezinsbond.be of 02 507 89 44

Geïnteresseerden mogen ook contact opnemen met Simonne Peeters voor
eventuele afspraken voor carpooling van en naar station
0478/367041 jacques.cleynen@skynet.be
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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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