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Heb je geen flauw benul van wat yoga is? Voel je stijfheid al eens de kop
opsteken? Ben je op zoek naar wat meer bewuste omgang met lichaam en geest?
Of was het ook al weer een tijdje geleden dat je nog op een yogamatje zat?
Caroline Rausch, stresscounselor en docente yoga/meditatie uit Outgaarden
(www.praktijkoogstmaan.be) vertelt ons wat meer over wat yoga beoogt en met ons
doet. Ze vertelt ons ook wat meer over de verschillende vormen van yoga. Daarna
neemt ze ons gedurende een ruim uur mee in de oefeningen van Japanse Yoga,
een dynamische en humorgetinte vorm van yoga.
Er volgt een kwartier Zen meditatie.
We ronden af met een babbel bij een aangeboden consumptie.
Waar: De Kronkel, Vissenaken
Wanneer: donderdag 3 maart van 20u tot 22u
Voor wie: iedereen vanaf 11 jaar
Wat neem je mee: er zijn yoga matjes
beschikbaar, maar je mag ook je eigen mat
meebrengen. Een grote badhanddoek kan van
pas komen.

Hoe schrijf
ten laatste
Kostprijs:
Gelieve dit
Gezinsbond
je naam.

foto: ©Alan Bierwerts
je in: Stuur een mailtje naar gezinsbond.vissenaken@skynet.be
op 25 februari.
6 euro voor leden van Gezinsbond
8 euro voor niet-leden
bedrag te storten op rekeningnummer BE66 1430 5544 9143 van
Vissenaken, Waterstraat 57, 3300 Vissenaken met vermelding van Yoga +

Noteer alvast zondag 8 mei op je kalender!
Op die dag willen we jullie weer verrassen met een leuke, originele en boeiende dag.
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Al gehoord van Multimove voor kleuters?
Dit zijn uitdagende en plezierige bewegingslessen voor kleuters.
Multimove biedt voor kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de
focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt.
Door kinderen elke les in een uitdagende bewegingssituatie te plaatsen, doen ze
ervaringen op en wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld.
Plezierbeleving staat hierbij centraal.
Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de
start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
Voor wie: voor 4 en 5 jarigen (geboren in 2011 en 2012)
Wanneer: op woensdag 9 en 16 maart 2016 van 14u tot 15u
Waar: in de turnzaal van de Basisschool in Vissenaken (Aarschotsesteenweg 638)
Prijs: leden van de Gezinsbond betalen 12 euro
niet-leden van de Gezinsbond betalen 15 euro
Er zijn minimum 8 deelnemers nodig om de lessen te kunnen organiseren.
Men kan online inschrijven via het mail-adres: kod.vissenaken@hotmail.com
Vermeld in de mail de geboortedatum en naam van de deelnemer.
Inschrijven ten laatste op 28 februari.
De inschrijving is helemaal in orde als je betaald hebt.
Dit kan op het rekeningnummer BE66 1430 5544 9143 van de Gezinsbond
Vissenaken, Waterstraat 57 te 3300 Vissenaken met vermelding van de naam van de
kleuter en 'multimove maart 2016'.
De kinderen zijn verzekerd bij GSF (Gezinssportfederatie) voor deze 2 lessen.
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In deze theatervoorstelling landt een piloot
voor je neus.
Hij vertelt de passagiers leuke
vliegtuigverhalen en zingt en danst.
Maar waar is Plas?
Een luchtige voorstelling.
Je zal in de wolken zijn!
Voor gezinnen met kinderen van 3 tot 9
jaar.

De kinderen mogen een kussen meebrengen om op te zitten tijdens de voorstelling.
Prijs:

3 euro voor
6 euro voor
Wanneer: zaterdag
Waar: De Kronkel,

leden Gezinsbond
niet-leden, ter plaatse te betalen
19 maart 2016 om 14 uur
Sint-Pietersplein, Vissenaken

We gaan we naar ‘t Pelterke, Ringlaan 149 in Overpelt.
Het weekend loopt van vrijdagnamiddag 8 april tot en met zondagnamiddag 10 april
2016. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Inschrijven kan via overschrijven van de kostprijs op rekeningnr. BE66 1430 5544
9143 van de Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Vissenaken met
vermelding van WEEKEND 2016 + naam familie + het aantal personen.
De kostprijs voor verblijf, maaltijdeninbegrepen: (leeftijd op 8 april 2016)
Volwassene: 80 euro
Kind 7-12j: 60 euro
Kind 3-6j: 45 euro
Kind -3j: gratis
Neem zeker contact op met
Tine: 016/827328 of avermaetetine@hotmail.com
Sonia: 016/818558 of sonia.bruyninckx@telenet.be
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Fasten your seatbelts voor het jeugdtoneel
Zet je schrap. Op 21, 22 en 23 april worden je lachspieren danig op de proef
gesteld. Het jeugdtoneel brengt dan de rasechte deurenkomedie ‘Boeing Boeing’ op de
planken. Geert Vandevenne maakt zijn debuut als regisseur. Hij vliegt met ons door
een opeenvolging van hilarische verwikkelingen.
Geert: ‘Boeing Boeing is een heerlijk stuk. De rijke vrijgezel Vincent heeft de tijd van
zijn leven met drie stewardessen. Een gedetailleerde planning van vluchten zorgt
ervoor dat de dames elkaar nooit tegenkomen. Maar de moderne tijd haalt hen in.
De komst van een gloednieuwe en veel snellere Boeing gooit het strakke schema
helemaal in de war. Onverwacht bezoek van oude vriend Bob maakt de chaos
compleet.’
De opvoeringen vinden plaats om 19.30 uur in de Kronkel. Tickets kosten 8 euro.

Op zaterdag 5 maart organiseert het jeugdtoneel ook opnieuw haar
bekende spaghettiavond. Inschrijven is noodzakelijk en kan vanaf nu tot
26 februari!

Reserveren voor de
spaghettiavond, tickets
bestellen en meer
informatie via
www.vissenaken.be/deslumste
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De peuter ontwikkelt een eigen wil en zijn/haar karakter krijgt duidelijk vorm. De
peuter wordt met andere woorden een zelfstandig persoon. Vandaar dat hij/zij alles
‘zelf’ wil doen en heuse driftbuien krijgt wanneer hem/haar iets niet zint. We
bespreken met de deelnemers waar en wanneer driftbuien voorkomen. Hoe we grenzen
kunnen stellen zonder de groei naar autonomie te belemmeren.
Een vorming van jeugddienst Tienen voor het Huis van het kind Tienen.
Wanneer: woensdag 24 februari 2016 van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Jeugddienst Tienen - Vrijetijdscentrum
Sint-Jorisplein 20
3300 Tienen
Prijs: gratis
Organisatie/info/inschrijven:

Jeugddienst Tienen
Sint-Jorisplein 20
3300 Tienen
016 82 38 64
www.jeugd3300.be
e-mail: jeugddienst@tienen.be

In samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant
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Peter Verlinden en zijn vrouw Marie Bamutese brengen het verhaal van hun boek
“Marie, overleden met de dood” over de Rwandese genocide.
Marie Bamutese getuigt over haar eigen overlevingstocht en die van haar familie,
over de dood van al haar geliefden, over het slechtste in de mens, maar ook over
haar
geloof dat haar kracht gaf om te blijven leven en over die enkele helden dankzij wie
ze vandaag nog leeft.
Peter Verlinden heeft als VRT-journalist stukken van dit drama op het terrein zelf
meegemaakt. Hij vult het verhaal van Marie aan met zijn eigen ervaringen, met
getuigenissen van andere ooggetuigen.
Wanneer: donderdag 10 maart 2016 om 14u
Waar: Parochiezaal
Annonciadenstraat (omgeving kerk)
3078 Everberg.
De tussenkomst in de onkosten (inclusief koffie en koek) zijn ter plaatse te betalen:
- leden:
6 euro p.p.
- niet leden: 9 euro p.p.
Gelieve uw deelname te bevestigen:
tel. 016/23 36 71
e-mail: arthur.baumans@chello.be
of op de website van het Gewest Leuven: www.gezinsbondgewestleuven.be
uiterlijk tegen 03 maart 2016.

Maandagavond van 20u tot 21u in sporthal Houtemveld te Tienen.

Februari 2016
Maart
April
Mei
Juni

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

om de 14 dagen
1-15-29
7-21
11-25
9-30
13-27
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van 8 t.e.m. 12 augustus
Voor de 6de keer organiseren we tijdens de zomervakantie een speelweek voor
2,5 tot 9 jarigen in Vissenaken.
Voor degenen die het nog niet kennen:
 De speelweek is een
 In ons eigen dorp (in
 De ouders staan, met
dorp, zelf in voor de

week zomeropvang voor onze kinderen
de zaal 'de Kronkel' aan de Sint -Pieterskerk)
de hulp van de gezinsbond en enkele oppassers uit ons
organisatie

Iedereen draagt zijn steentje bij om de kinderen op te vangen en leuke activiteiten te
voorzien zodat iedereen (zo mogelijk) geen of slechts één dag verlof moet nemen. Dit
is de ideale manier om andere ouders te leren kennen!
Er is op donderdag de populaire 'papa-dag', meestal iets avontuurlijker en exclusief
georganiseerd door de mannen.
De prijs bedraagt 40 euro voor het oudste kind, 35 euro voor het 2de, 3de kind per
gezin.
Wil je je kinderen laten deelnemen, mail dan naar kod.vissenaken@hotmail.com, geef
namen en geboortedata door. Laat ons ook weten hoeveel tijd jij en/of je partner
kunnen vrijmaken om mee te helpen tijdens deze week. De eerste voorbereidende
vergadering zal doorgaan de eerste helft van maart. Je wordt op de hoogte gehouden
via mail.
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De Gezinsbond nodigt je uit om een paar onvergetelijke vakantiedagen te beleven.
Athene is de oudste wereldstad van Europa en bakermat van de moderne beschaving.
De stad vormt een fundament van Europese kunst en westerse filosofie. Je duikt er
in een buitengewoon interessante geschiedenis en daaruit voortvloeiende architecturale
hoogstandjes. Athene is ook een bruisende en geliefde stad.
Datum
heen: woensdagmiddag 28 september 2016
terug: zondagavond 2 oktober 2016
Reisbureau
Check In For The World (Beauduinstraat 44, 3300 Tienen)
Vluchten: Economy Class
Zaventem 12u05 - Athena 16u15
Athene 17u25 - Zaventem 19u45
Programma
Het programma is nog in volle bespreking met het reisbureau.
Wat zit er zeker in:
- uitgebreid bezoek aan de Akropolis en de rondom liggende wijken met een
Nederlandstalige gids
- daguitstap met de boot naar het eiland Hydra
- bezoek aan de Central Markt, de Kathedraal van Athene en de Lycabettusheuvel
Wil je graag deelnemen of op de hoogte gehouden worden van deze citytrip, stuur
dan zo snel mogelijk een mail naar gezinsbond.vissenaken@skynet.be.

11

Nog nooit hebben we in de liefde zo veel vrijheid gehad om te kiezen. En nog nooit
zijn we zo massaal uit elkaar gegaan. Tussen alle mogelijkheden, alle obstakels en
de steeds veranderende maatschappij proberen Vlaamse koppels overeind te blijven. In
de televisiereeks De Bijl Van Cupido praatte Annick Ruyts met Vlamingen over hoe
ze vandaag met hun relatie omgaan. Nu brengt ze deze verhalen in een voordracht.

Datum: 23 Maart 2016 om 20 u
Locatie: Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven
Prijs: 3 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden, 9 euro zonder reservatie
Inschrijven kan via www.gezinsbondgewestleuven.be

Op zondag 26 juni organiseren we een garageverkoop in Vissenaken.
Begin alvast tijdig met het opruimen van je kelder of zolder en verzamel de spulletjes
die je niet meer nodig hebt.
Verdere informatie volgt nog.
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Bestuursleden Gezinsbond Vissenaken
https://gezinsbondvissenaken.wordpress.com
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
Gezinsspaarkaart - 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
Verkooppunt (GSM kaarten - NMBS passen – Lijnkaarten - 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
Webmaster - 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
Bestuurslid
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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