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Terreur. Dichtbij. Of toch dichter dan we het verwachten. Da’s effe
schrikken. En toch zitten we er met televisie en kranten dagelijks
middenin, al jaren aan een stuk. Zo ook met de verkeersslachtoffers.
Sluiten we alle autostrades af? Politieke schandalen. Schaffen we het
parlement af? Fraude op grote schaal. Leggen we de bedrijven lam?
De klimaatproblematiek. Laten we onze wagen staan?
Dingen en gebeurtenissen raken ons meestal pas als we er zelf bij
betrokken zijn. Dat is helemaal cultureel-historisch en evolutionair te
verklaren. We kunnen niet alle zonden van Israël dragen.
Om te overleven moeten we ons wel afsluiten, gedeeltelijk toch. Wie
zich toch openstelt of ontfermt, noemen we held, vroeger heilige.
Mensen naar wie we opkijken en misschien toch wat proberen na te
volgen. Ook uit eigenbelang! Om onze kleine samenleving, onze
cultuur, te redden, te laten overleven. Het moeilijke is grenzen
verleggen. Spreekwoorden helpen ons. ‘Als het tij verloopt, moet men
zijn bakens verzetten’. We zijn hier te lande wel geen vissersvolk,
laat staan zeerovers, maar zijn wij niet de veilige haven?
Gezinnen in al hun mogelijke vormen zijn de atomen van de
maatschappij. Hoe het er dagelijks in de gezinnen aan toe gaat
sijpelt door hoe het er in onze samenleving aan toe gaat. Welke
gezinnen kiezen we? Welke wereld kiezen we?
Meer dan ooit wensen we vanuit de Gezinsbond alle gezinnen van
harte een vreugdevol 2016 toe, een jaar vol vrede en warmte!
Rudy Scheys
Voorzitter Gezinsbond Vissenaken
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Wintertintel

Ook dit jaar komen we rond de jaarwisseling samen voor een winterse
wandeling en een gezellige maaltijd.
We spreken af op zaterdag 26 december om 16 u aan de Kronkel.
De volwassenen en grotere kinderen maken een winterwandeling. We
verkennen de wandelwegen rond Kumtich.
De (jongere) kinderen kunnen in de Kronkel blijven om samen met een aantal
oppassers te spelen en te knutselen. Ze mogen zelf ook een spelletje
meebrengen.
Vanaf 18 u is er een receptie en een winterse maaltijd.
Wie wil, kan ook vanaf 18 u aansluiten.
Alle vrijwillige medewerkers van de gezi(e)nsdag, de Sint- Maartenshappening,
de speelweek, het weekend, het toneel ... nemen gratis deel. Dat geeft ons
de kans om hen nog eens extra te bedanken!
De gezinsleden van de vrijwilligers of andere leden van de gezinsbond betalen
6 euro (gratis voor de kinderen jonger dan 3 jaar en 3 euro voor de
kinderen jonger dan 12 jaar).
Laat weten via kod.vissenaken@hotmail.com of via een bestuurslid in je buurt
met hoeveel je komt (alsook de leeftijden) en of je mee wandelt of niet.
Inschrijven moet voor 20 december !
Laat ook weten of je vegetarisch wenst te eten of iets anders dat belangrijk
is voor de kok.
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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.

Januari 2016
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

4-11-18-25
1-8-15-22-29
7-14-21
4-11-18-25
2-9-23-30
6-13-20-27

4-18
1-15-29
7-21
11-25
9-30
13-27

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€
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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 143-0554491-43 van de Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat
57 te 3300 Vissenaken met vermelding "Badminton 2015/2016 +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 2015/2016
Naam gezin: .................................................................................................................................
Straat: ...................................................................................................................... Nr ..............
Gemeente en postcode: .........................................................................
Telefoon of GSM :....................................................
e-mailadres: ...............................................................................................................................
Lid v/ d Gezinsbond ?

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

Schrijft in voor

O formule "wekelijks
O formule

Deelnemers
naam en voornaam

"14-daagse

Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)

Bijdrage

1.

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

€

2.

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

€

3.

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

€

4.

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

€

Totale bijdrage over te
schrijven

€
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Ook in 2016 organiseren wij ons “ma-ke-tis-mee! weekend”.
We gaan naar ‘t Pelterke, Ringlaan 149 in Overpelt.

Het weekend loopt van vrijdagnamiddag 8 april tot en met zondagnamiddag 10
april 2016.
We beschikken over 12 kamers van 4 personen met telkens 2 stapelbedden.
Elke kamer heeft een eigen douche en toilet.
Voor elk bed is er een kussen en een deken voorzien.
Laken, hoeslaken en kussensloop zijn verplicht. Deze kan je zelf meenemen of
je kunt een lakenpakket huren. Prijs voor 1 lakenpakket: 4,50 euro. Je mag
natuurlijk ook een slaapzak meenemen.
’t Pelterke beschikt ook over een voetbalveld, een speelweide, een mooie
speeltuin en ook een skatepark. Skates kunnen dus meegenomen worden.
Vrijdagavond ben je welkom vanaf 17u. Dappere fietsers kunnen zich melden
om in groep naar ginder 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.
En omdat de zelfkookformule die we nu al 2 jaar hanteren zeer in de smaak
valt, beloven we ook dit jaar voor (h)eerlijke maaltijden te zorgen.
Drankverbruik wordt per gezin afgerekend op het einde van het weekend.
De kostprijs voor verblijf, maaltijden inbegrepen: (leeftijd op 8 april 2016)
Volwassene:
80 euro
Kind 7-12j:
60 euro
Kind 3-6j
45 euro
Kind -3j:
gratis
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De werkgroep die de inhoud van weekend uitwerkt, komt samen eind januari.
Als je interesse hebt om hieraan mee te werken, aarzel dan niet en neem
contact op met
Tine: 016/827328 of avermaetetine@hotmail.com
Sonia: 016/818558 of sonia.bruyninckx@telenet.be
Ben je nog geen lid van de Gezinsbond dan kan je ook mee mits betaling
van 40 euro lidgeld per gezin.
Inschrijven kan door storting van een voorschot van 25 euro per persoon
vanaf 3 jaar en dit vóór 20 januari 2016.
Dit kan via overschrijving op rekeningnr. BE66 1430 5544 9143
van Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Vissenaken met
vermelding van WEEKEND 2016 + naam familie + het aantal personen.
Het resterende bedrag vragen we te storten voor 15 maart 2016.
Breng de inschrijvingsstrook binnen bij:
Tine Avermate, Vissenakenstraat 480, 016/827328 avermaetetine@hotmail.com
Sonia Bruyninckx, Kumtichstraat 311, 016/818558 sonia.bruyninckx@telenet.be
Of je kan je gegevens doormailen naar kod.vissenaken@hotmail.com

Inschrijvingsstrook MA-KE-TIS-MEE! WEEKEND 2016
Gezin …………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………….
GSM ……………………………………………………………………………………………………..
schrijft in voor het weekend 2016 en stort vóór 20 januari 2016 het voorschot
van 25 euro per persoon vanaf 3 jaar (leeftijd op 8 april 2016)
Naam en voornaam

Geboortedatum

Wenst een lakenpakket
aan 4,50 euro
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Van vrijdag 3 tot zondag 5 juni, wandelweekend aan de Mosel.
Prijs ongeveer 130€ per persoon op basis van een twee persoonskamer, half
pension, bestemming afhankelijk van het aantal deelnemers (ergens tussen
Bernkastel en Cochem), hotel is 2 of 3 sterren.
Een eenpersoonskamer kost 20€ extra.
Vrijdag wordt er een korte wandeling voorzien, zaterdag een wandeling tussen
de 10 en 12 km met later op de dag een bezoek aan een wijnboer, zondag
wordt er op de terugweg in Manderscheid gestopt en bezoeken we daar de
kastelen.
Niet inbegrepen in de prijs: vervoer, andere maaltijd buiten het ontbijt en
avondmaal, drank, inkomgelden …
Indien interesse, gelieve dan je naam door te geven voor 20 januari 2016,
aan Philippe Smolders (philsmol@telenet.be) en een voorschot te storten van
40€ per persoon op onze rekening, met vermelding van “Wandelweekend Eifel”.
Het resterende saldo wordt uiterlijk op 15 april 2016 betaald.
Maximum 12 deelnemers..
rekeningnummer:
BE66 1430 5544 9143
Gezinsbond Vissenaken
p.a. Waterstraat 57
3300 Vissenaken
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Jouw lidkaart is ook een elektronische gezinsspaarkaart. Je kunt ze gebruiken bij de
aankoop van filmtickets, NMBS kaarten en telefoon oplaadkaarten.
Nieuw is de korting bij aankoop van een Lijn kaart.
Welke kortingen kan je krijgen:
2 euro korting op bioscoopkaarten van Kinepolis
Per filmcheque betaal je 10,15 euro en je ontvangt 2 euro op je spaarkaart.
Voor een 3D film wordt een toeslag van 2 euro per ticket aangerekend.
Aan de kassa van Kinepolis ruil je deze cheque om of je kan ermee online
reserveren via http://www.kinepolis.be/ Bij de registratie vul je gewoon het codenummer
in van je filmticket.
10 % spaarkorting op Lijn kaarten
Op vertoon van je lidkaart bij het verkooppunt van de Gezinsbond betaal je 14 euro
en ontvang je 1,40 euro spaarkorting in je online portemonnee.
5 % spaarkorting op Rail Pas, Go Pass en Key Card
4 % korting op Pay en Go en Mobistar oplaadkaarten t.w.v. 15 euro
Hoe werkt dit:
Je contacteert Agnes Vandersmissen via mail gezinsbond.vissenaken@skynet.be of
op het nummer 016/82.13.77. Je bestelt je aantal cheques, kaarten of passen en
haalt ze nadien af bij Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, 3300 Vissenaken.
Je korting wordt op je lidkaart vastgelegd. Je gespaarde saldo wordt bijgehouden in
een online portemonnee, die je steeds kan raadplegen via mijn.gezinsbond.be
nadat
je een gebruikersprofiel hebt aangemaakt.
Per gespaarde schijf van 10 euro wordt deze uitbetaald.

“Welle(n) de
Slumme(n) van
Vessenake”
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Welke gezinnen komen hiervoor in aanmerking?
Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien overleden of als
ze reeds volwassen zijn) tellen mee. Kinderen met een handicap van 66
procent of meer tellen dubbel. Naast gehuwden mogen nu ook
samenwonenden vanaf drie eigen kinderen van één van de partners
kortingkaarten aanvragen. Wie 3 eigen kinderen heeft of had, geniet levenslang
recht, partners 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 musea, meestal overheidsmusea maar ook privémusea, 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 je lidkaart?
- Lijnkaarten 14 euro (deze kunnen wel met korting van €1,40 op de lidkaart
waarmee je spaart 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
waarmee je spaart aangekocht worden bij Agnes Vandersmissen)
Wat heb je nodig voor het indienen van je aanvraag:
Formulier gezinssamenstelling downloaden van de website via
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 …)
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Voor kinderen van 18-25 jaar (geboren in 1991-1997) 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 nodige 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 jaar wordt)
Type 042: van 12-17 jaar
(geldig vanaf de aanvraag tot 31-12 van het jaar dat de jongere 18 jaar
wordt)
Type 041: +18 jaar (bewijs van kinderbijslag of schoolattest toevoegen) en
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

Het Valentijnsmaal wordt geserveerd in “De
Kronkel” in Vissenaken i.s.m. de verenigingen
van Vissenaken.
Er is keuze uit drie menu's en een
kindermenu.
Zaterdagavond 13 februari 2016 van 18u00 tot
21u00.
Zondagmiddag 14 februari 2016 van 12u00 tot
14u30.
Inschrijvingen via de inschrijvingsstrook van de
folder ofwel online:
http://www.vissenaken.be/dekronkel/valentijn.htm
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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 74 016/821377 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 0477/282998 gerdmahy@hotmail.com
Philippe Smolders
Webmaster
Sint-Pietersstraat 4 016/814044 philsmol@telenet.be
Saskia van Lent
Contactpersoon met de Toneelgroep
Sint-Pietersstraat 4 016/814044 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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