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Sport mee met de gezinssportfederatie. Met de 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 2017
Oktober
November
December
Januari 2018
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

4-11-18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
4-11-18
8-15-22-29
5-12-19-26
5-12-19-26
9-16-30
7-14-28
4-11-18-25

4-18
2-16-30
13-27
4-18
8-22
5-19
5-19
9-30
7-28
11-25

Bijdrage per persoon

leden Gezinsbond
niet-leden
Gezinsbond

wekelijks

om de 14 dagen

<18j
≥18j
<18j

29,00€
37,00€
34,00€

23,00€
29,00€
29,00€

≥18j

43,00€

35,00€

Kortingen voor...
de

2 lid van eenzelfde
gezin
3de lid van eenzelfde gezin
4de lid van eenzelfde gezin

lid Gezinsbond
3,00€

niet-lid Gezinsbond
3,00€

6,00€
9,00€

5,00€
7,00€

Hoe inschrijven?
Bij Gerd Mahy, afgevaardigde Gezinssport Vlaanderen VZW: Sint-Pietersstraat 184 3300 Vissenaken door afgifte van de volledig ingevulde inschrijvingsstrook en betaling
van de bijdrage vóór 15 september op rekeningnummer BE66 1430 5544 9143 van
de Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57 te 3300 Vissenaken met vermelding
"Badminton 2017/2018 + naam en voornaam van elke speler of speelster + gekozen
formule".
Het inschrijvingsbedrag omvat toegang tot de gekozen sessies, verzekering Gezinssport
Vlaanderen en infoblad "Sportief".
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INSCHRIJVINGSSTROOK
"RECREATIEF BADMINTON GEZINSBOND VISSENAKEN 2017/2018
Naam gezin:.................................................................................................................................
Straat:.........................................................................................................................Nr..............
Postcode:.............................
Gemeente:.........................................................................
Telefoon of GSM :....................................................
e-mailadres: ...............................................................................................................................
Lid v/ d Gezinsbond ?

O ja-Lidnummer Gezinsbond:......................................................
O neen

Schrijft in voor

O formule wekelijks
O formule 14-daags

Deelnemers
naam en voornaam
1.
2.
3.
4.

Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)
.........../ ........../ ..........
.........../ ........../ ..........
.........../ ........../ ..........
.........../ ........../ ..........

Totale bijdrage over te
schrijven

Bijdrage
€
€
€
€
€

Zondag 10 september van 10u tot 11u in De Kronkel
Zingen en muziek maken is goed voor de
ontwikkeling van jonge hersenen. Bovendien zorgt
zingen in groep o.a. voor een verhoogde
aanmaak van gelukshormonen en vermindering
van stress. Dit werd aangetoond in
wetenschappelijk onderzoek.
Samen zingen we kinderliedjes. Je kind hoeft de
liedjes niet op voorhand te kennen.
Doelgroep: kinderen van 2,5 tot 10 jaar.
Meezingende ouders zijn ook welkom.
Toegang: gratis. Inschrijven vooraf is niet nodig.
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Grijp uw kans om eens iets nieuws te proberen!
Gezinsbond Vissenaken pakt uit met improvisatietheater voor absolute beginners (ook
voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben of geen enkele toneelervaring
hebben). Het is een oefening om je hoofd leeg te maken en te vertrouwen op je
medespelers.
Maandagavond 11, 18 en 25 september van 20u tot 22u in De Kronkel, zaal A.
Inschrijven voor deze 3 avonden kan door 10 euro (niet-leden: 15 euro) te storten op
BE66 1430 5544 9143 met vermelding van je naam en ‘impro’.
Minimum 8 deelnemers, maximum 18 deelnemers.
Leeftijd: 18+

Opstaan als de haan kraait! Dauwdruppels voelen!
De zon zien opgaan! Een niets vermoedend hertje spotten!
We nodigen jullie uit voor een deugddoende vroege vogelwandeling.
Wanneer: zondag 08 oktober
Start van de wandeling aan het Sint-Pietersplein Vissenaken om 7u.
Ontbijt in De Kronkel om 8u30
Niet-wandelaars kunnen aansluiten voor een lekker ontbijt om 8u30.
Deelname

leden:
niet-leden:

volwassenen
kinderen tot 12 jaar
volwassenen
kinderen tot 12 jaar

3,00
1,00
5,00
1,50

euro
euro
euro
euro

Inschrijven via overschrijving op rekening BE66 143055449143 van Gezinsbond
Vissenaken vóór 5 oktober met vermelding van naam gezin, lidnr., aantal volwassenen
en aantal kinderen + ochtendwandeling of niet.
Aansluitend op het ontbijt komen er 2 personen van het Rode Kruis langs.
Zij tonen een korte film over reanimeren en defibrileren.
Zij brengen ook een pop en een reanimatietoestel mee om te tonen wat reanimeren
inhoudt.
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Op zaterdag 21 oktober wordt Bobbejaanland helemaal ondergedompeld in de
Halloweensfeer. De Gezinsbond Vissenaken wil jong en oud plezier laten beleven in
de vele attracties en legt dan ook een bus in om hier samen naartoe te gaan,
plezier verzekerd!
De bus vertrekt om 9u op het Sint-Pietersplein in Vissenaken en zal daar terug zijn
rond 18u (vertrek om 17u in Bobbejaanland). Deze bus wordt gratis aangeboden
vanuit de Gezinsbond voor Gezinsbondleden.
Om deze griezeligste dag te kunnen beleven, betaal je dus enkel je toegangsticket
aan sterk verminderde prijs:
0 - 3 jaar: gratis
4 t.e.m. 13 jaar: 15 euro (i.p.v. 35 euro aan de kassa)
vanaf 14 jaar: 19 euro (i.p.v. 35 euro aan de kassa)
Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene.
Belangrijk: vergeet niet vooraf in te schrijven! Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan online via de website van Gezinsbond Vissenaken:
http://www.gezinsbondvissenaken.be/bobbejaanland/
De uiterste inschrijfdatum is 10 oktober 2017.
Je inschrijving is definitief wanneer je lid bent of wordt van de Gezinsbond EN na
overschrijving van het totale verschuldigde bedrag van de toegangtickets op
rekeningnummer van de Gezinsbond Vissenaken BE66 1430 5544 9143.

Noteer alvast de volgende data in je agenda:
- St Maartenshappening op zaterdag 4 november
- Wintertintel op vrijdag 29 december

6

Heb je interesse om deze fabriek in Tienen te bezoeken?
Na een inleidend filmpje over de suikerindustrie leiden 'suikergidsen' je rond
in de Tiense suikerraffinaderij.
Je ziet het productieproces vanaf het ogenblik dat de bieten in de fabriek
worden gebracht door de boeren, tot de verpakking van de verscheidene
soorten suiker.
Dit bezoek koppelt meer dan 180 jaar traditie en innovatie aan milieu, aan
duurzaamheid, aan veiligheid en aan mensen met talent en een hart voor suiker.
Wanneer: dinsdag 31 oktober 2017 van 13u30 tot 15u
Voor wie: enkel wie zich vooraf inschrijft en in de mogelijkheid is om trappen te
doen. Leeftijd vanaf 10 jaar.
Prijs: 4 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden, ter plaatse te betalen
Vertrek: gezamenlijk om 13u aan de parking St Pietersplein of afspraak ter plaatse
om 13u15 op de parking van T-center, inrit via Vinckenboschvest
Inschrijving vóór 14 oktober via gezinsbond.vissenaken@skynet.be: naam en
aantal personen of GSM 0498 77 55 36 bij Agnes Vandersmissen

IRAN, het oude Perzië, mysterieus land, prachtig land, echter te vaak enkel negatief
in beeld gebracht, onterecht, want dit grandioze land herbergt een heel gastvrij, open
en waardig volk met een hoogstaande cultuur.
Je treft er verbluffende architectuur, diverse landschappen, oude tradities en
authenticiteit. Men spreekt er het melodieuze Farsi. De keuken is smakelijk, gezond en
verfijnd.
Op 18 november krijg je de gelegenheid te proeven van typische Perzische gerechten,
tijdens de jaarlijkse culturele eetavond, die doorgaat in De Kronkel om 19u. De
sympathieke familie Javdani en vrienden nemen de taak van het koken op zich.
Tevens geven ze graag antwoord op jullie vragen zodat jullie het land wat beter
kunnen leren kennen.
Inschrijven vóór 28 oktober e.k. door overschrijving van 20 euro (10 euro voor
kinderen onder 12 jaar), niet-leden: 25 euro (15 euro voor kinderen onder 12 jaar) op
rekening van Gezinsbond Vissenaken BE66 1430 5544 9143, met vermelding van
naam en aantal personen + culturele eetavond Iran.
Noshe jan = smakelijk
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Seniorennamiddag: dinsdag 7 november
VODL, Kronkelweg comité, KVLV, Ziekenzorg, Landelijke Gilde en Gezinsbond
organiseren voor 55+ een ontmoetingsnamiddag met koffie en taart en een vleugje
nostalgische muziek gebracht door DJ Mil.
De Kronkel, Vissenaken om 14u
Inschrijven kan via gezinsbond.vissenaken@skynet.be of www.vissenakenleeft.be/senioren
Uitstap naar bloemencorso in Zundert: zondag 3 september
Stoet van praalwagens, versierd met bloemen
Weekverblijf in Reigersnest in Koksijde: maandag 4 september tot 11 september
Muzikale avond, bingoavond, gym, uitstappen, gezellig samenzijn…
Lezing Manu Keirse: “Verdriet en rouwen”: woensdag 15 november
Vroeg of laat krijg je te maken met het verlies van een persoon die je dierbaar is.
De relatie en de omstandigheden van het verlies maken het verdriet anders. Het
gemis draag je een heel leven mee. Het vraagt (h)erkenning van het verdriet om
verder te gaan. Manu keirse raakt ons met concrete, herkenbare verhalen.
Zaal Libbeke, Lubbeek om 14u
Leden: 6 euro, niet-leden: 9 euro
Inschrijven en meer info vind je op de homepagina van
www.gezinsbondgewestleuven.org
Kunstenparcours Tourinnes: zaterdag 25 november
Beste 55-plussers (GOSA) en andere geïnteresseerden,
In november staat Tourinnes-la-Grosse, vredig dorpje in de landelijke natuur van Waals
Brabant, in de kijker met zijn geweldig kunstenparcours. De bewoners stellen, elk
weekend van november, hun huizen, wel 100 in totaal, open, om kunstenaars van
allerlei slag, de gelegenheid te geven hun werk te tonen.
Het parcours werd meer dan 50 jaar geleden in het leven geroepen door onze
grootste keramist Max van der Linden. Deze veelzijdige, eenvoudige, volkse man,
baron van der Linden, overleed in 1999, maar zijn werken blijven voortbestaan en
laten niemand onberoerd. Het parcours, een cultureel en artistiek evenement van hoog
niveau, trekt nog ieder jaar vele enthousiaste bezoekers.
We zijn van plan mee te genieten op zaterdag 25 november.
Programma: afspraak aan de St. Pieterskerk van Vissenaken, alwaar vertrek met
auto’s, om 13.30u., naar Tourinnes.
Na inschrijven en eventueel een drink in “Le Relais-St.-Martin”, een authentiek,
gezellig dorpscafeetje, volgen we een gedeelte van het kunstenparcours, te voet, met
o.a. het 12e eeuws romaans kerkje, waar we prachtig keramiek vinden van Max van
der Linden. Dit kerkje is ook het decor voor toneelopvoeringen en concerten en ligt
op het pittoreske dorpspleintje. Verder vinden we in tal van huizen allerlei vormen van
kunst: keramiek, schilderwerken, beeldhouwwerk, textiel, dichtkunst, mobielen, foto’s en
noem maar op…
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Met de auto kunnen we ook naar het nabijgelegen Nodebais waar zich het
geboortehuis van Max van der Linden bevindt, het monumentaal pachthof, de “ferme
d’Agbiermont”. In de mooie hoeve er tegenover wordt keramiek tentoongesteld van een
neef van de meester. Eveneens in Nodebais, midden in de natuur, bevindt zich een
kapel, eigendom van de familie van der Linden, rijkelijk gedecoreerd met keramiek van
de hand van de kunstenaar. Ook in Beauvechain, Bevekom, in het cultureel centrum
kan men prachtige kunststukken bewonderen.
Tot slot is er op de terugweg gelegenheid tot een gezellig etentje in het Kapittelhuys
in Hoegaarden.
Geïnteresseerden nemen contact op met Nicole Wollants, voor 11 november op het
telnr. 016/822436 of gsm 0472 349389, of via e-mail: nicole.wollants@telenet.be, zodat
het vervoer met auto’s kan geregeld worden.
Toegang tot het parcours en eventueel etentje, ter plaatse te betalen.
Voor meer informatie google je St. Maartensfeesten Tourinnes-la-Grosse en Max van
der Linden.

Lezing Lieve Van Weddingen: “Mijn baby lacht, nu ik nog”: dinsdag 3 oktober
Je bent net bevallen, wordt bedolven met felicitaties en aangespoord te genieten van
de "mooiste periode van je leven". Maar je voelt het niet. Deze roze wolk lijkt verder
weg dan ooit, je twijfelt aan alles en voelt je verdrietig. In deze lezing vertelt Lieve
Van weddingen, met een vleugje humor, over waar zoveel moeders mee worstelen
maar waarover niet gepraat mag worden.
Zaal Santro, Binkom, van 20u tot 22u
Leden: 6 euro, niet-leden: 9 euro
Lezing Alain Remue: “Cel vermiste personen”: maandag 9 oktober
Alain Remue stelt de werking van zijn team en dienst voor. Welke opdrachten krijgt
de Cel? Hoe en wanneer wordt een onderzoek opgestart? Hoe verloopt het
onderzoek? Vanuit zijn ervaring gunt hij u een blik achter de schermen aan de hand
van praktijkvoorbeelden uit vroegere dossiers.
Provinciehuis Leuven, van 20u tot 22u
Leden: 3 euro, niet-leden: 6 euro, zonder reservatie: 9 euro
Lezing: “Let the games begin”, met gastoptreden van William Boeva: dinsdag 7
november
Waarom vinden kinderen en jongeren gamen zo leuk? Hoe kunnen ouders hun
kinderen helpen om op een goede manier om te gaan met gamen? Welke vragen
kunnen ouders zich hierbij stellen? Hoe praten ouders met hun kinderen over gamen?
Hoe stellen ze grenzen? Hoe houden ze toezicht waar nodig?
De Kruisboog, Tienen om 20u
Leden: gratis, niet-leden: 3 euro
Inschrijven en meer info vind je op de homepagina van
www.gezinsbondgewestleuven.org
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In het verkooppunt van de Gezinsbond kunnen leden volgende kaarten kopen:




NMBS-passen met 5 % spaarkorting: Go Pass, Rail Pass en Key-Card




GSM-kaarten met 4 % spaarkorting: Pay&Go, Orange

Bioscoopcheques met bijna 20 % spaarkorting: je betaalt
bioscoopcheque van Kinepolis en krijgt 2 euro spaarkorting.

10,90

euro

voor

een

Lijnkaarten met een spaarkorting van 10 %

Deze kortingen worden onmiddellijk op je lidkaart gezet. Van zodra je
gespaard hebt, kan je per schijf van 10 euro betalen met je lidkaart
aankopen.

Prijs

Spaarkorting

LIJNKAARTEN

€ 15

€ 1,50

GO PASS 2e klas

€ 52

€ 2,60

RAIL PASS 1ste klas

€ 118

€ 5,90

RAIL PASS 2e klas

€ 77

€ 3,85

KEY CARD 2e klas

€ 22

€ 1,10

ORANGE

€ 15

€ 0,60

PROXIMUS Pay&Go

€ 15

€ 0,60

KINEPOLIS

€ 10,90

€ 2,00

10 euro bij elkaar
en besparen op je

gelieve vooraf te bestellen bij
Agnes Vandersmissen
Metselstraat 74, Visseanaken
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
0498 77 55 36 - 016 82 13 77

Welke gezinnen komen hiervoor in aanmerking:
Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook
zijn) tellen mee. Kinderen met een handicap van 66
gehuwden mogen nu ook samenwonenden vanaf drie
kortingkaarten aanvragen. Wie 3 eigen kinderen heeft

indien ze overleden of reeds volwassen
procent of meer tellen dubbel. Naast
eigen kinderen van één van de partners
of had, geniet levenslang recht, partners
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hebben “tijdelijk recht” zolang zij mee zorg dragen voor de kinderen (dus jaarlijks te
hernieuwen).
Op welke kortingen geeft de kortingkaart recht?
- treinticket tussen twee Belgische stations: 50% korting
- kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis
Er zijn lokale besturen en privé-initiatieven die spontaan korting geven aan grote gezinnen en
deze kortingskaart als bewijsstuk aanvaarden.
In het buitenland zijn er (overheids)musea, maar ook privé-musea, die korting geven op vertoon
van deze kortingskaart voor grote gezinnen. Dit komt vaak voor in Spanje, Frankrijk, Italië.
Waarop
-

geeft de kortingkaart geen recht?
Treinabonnementen
Busabonnementen, Buzzy Pazz,...
Biljetten voor een enkele rit van De Lijn

Waarop geeft de kortingkaart geen recht maar heeft u wel een ledenvoordeel met uw lidkaart?
Lijnkaarten 14 euro (deze kunnen wel met korting op de lidkaart aangekocht worden bij
de plaatselijke afgevaardigde Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, tel: 016/821377 of
scheys.vandersmissen@skynet.be)
Go Pass, Rail Pass, Key Card (deze kunnen wel met korting op de lidkaart aangekocht
worden bij Agnes Vandersmissen)
Wat heb je nodig voor het indienen van je aanvraag:
Formulier gezinssamenstelling downloaden van de website van www.gezinsbond.be/kortingkaarten,
dit volledig invullen en op het stadhuis laten valideren. Je kunt dit formulier ook bij Simonne
afhalen.
Ofwel: formulier “gezinssamenstelling” vragen op het gemeentehuis
Indien op de gezinssamenstelling geen drie kinderen vermeld staan, dient het gezin aan de
hand van bijkomende documenten aan te tonen dat het gezin effectief drie kinderen telt/telde
(bijvoorbeeld aan de hand van een kopie van het trouwboekje, een vonnis van co-ouderschap,
een geboorteakte,…)
Voor kinderen van 18-25 jaar (geboren in 1993-2000) is een bewijs nodig dat zij nog ten laste
zijn! Hiervoor een bewijs van kinderbijslag ofwel inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling
toevoegen. Jaarlijks hernieuwen!!!
Per gezinsaanvraag betaal je 6,00 euro aan de plaatselijke afgevaardigde, dus ongeacht het
aantal benodigde kaarten.
Kaart gestolen of verloren? Vraag een duplicaat aan, daar wordt 2 euro administratiekosten voor
aangerekend.
Er zijn 4 types van kaarten:
Type 039: van 6-11 jaar - geldig vanaf de aanvraag tot 31/12 van het jaar dat het kind 12
wordt
Type 042: van 12-17 jaar - geldig vanaf de aanvraag tot 31/12 van het jaar dat de jongere
18 wordt
Type 041: +18 jaar - bewijs van kinderbijslag of schoolattest toevoegen. Voor ouders met
tijdelijk recht 1 jaar geldig, vervalt telkens op 31/12 van het jaar van de aanvraag.
Type 040: ouders levenslang rechthebbend (vanaf 3 eigen kinderen) - geldig voor een vaste
periode van 5 jaar (2016-2020)
Gezinnen die ooit in onze afdeling een vijfjaarkaart hebben aangevraagd en geen kinderlast
meer hebben, moeten geen aanvraagformulier invullen. Zij geven gewoon een seintje en de
afgevaardigde bezorgt hen de kaarten.
Afgevaardigde “Kortingkaart” Vissenaken: Simonne Peeters, Waterstraat 57, Vissenaken
email: jacques.cleynen@skynet.be of 0478/367041.
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Met je lidkaart heb jij het lidgeld van 40 euro snel terugverdiend!
Tiense gezinsvriendelijke handelaars:
Standaard Boekhandel
Optiek Van Overschelde
Lingerie Charis
Elektro Lefèvre
Schoenhandel Brantano
Fietshandel Interbikes
HFK Kestens
Meester-kaasheer Bartholomeus

Nieuwstraat 22
Minderbroedersstraat 6
Spiegelstraat 4
Sliksteenvest 45
Leuvenselaan 212
Kapelstraat 40
Gilainstraat 122
Leuvensestraat 38

Gezinsvriendelijke handelaars in Vissenaken
Biohoevewinkel Yggdrasil
Brouwerij Vissenaken

Vissenakenstraat 381
Open: vrijdag 14-19u30u zaterdag 10-13u
Metselstraat 74
Op afspraak 016/821377

Gezinsvriendelijke handelaars in de regio
Biohoevewinkel “De Levensbron”
Brood-Banket Vandenbeck
Optiek Philippe Peeters
Brood Ivernici
Huishoudhulp Daoust

Langestraat 41, Attenrode
Leuvensesteenweg 95, Roosbeek
Leuvensesteenweg 292, Boutersem
Kerkomsesteenweg 137A Boutersem
Bondgenotenlaan 150 Leuven 016/241690

Autorijscholen in onze buurt die een korting geven op je spaarkaart:
Mercator

Blijde Inkomststraat 80, Leuven 016/624624

Meer info omtrent de spaarkaart kan je vinden op de website van Gezinsbond
www.gezinsbond.sparen.be
Wist je dat je in de vakantiehuizen van de Gezinsbond (Reigersnest, Houthalen en
De Bosberg, Koksijde) als bondslid 5% korting krijgt op je spaarkaart? Meer info via
www.gezinsvakantie.be (eigen vakantiecentra).
Wist je dat je via de website van Gezinsbond filmtickets Kinepolis met korting op je
spaarkaart online kan bestellen? Meer info te verkrijgen via:
www.gezinsbond.be/Ledenvoordelen/Paginas/Vouchers.aspx
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