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De gang der seizoenen.
In het najaar gebeurt dat snel.
Het schooljaar is nog niet begonnen of in Vissenaken vieren ze FESTINAKEN. Het
dorp leeft zich uit. Twee maanden later loopt reus Sint-Maarten-te-paard door onze
velden. Aloud feestvuur wordt aangestoken. De Gezinsbond Vissenaken doet haar best.
Een maand later komt Sinterklaas. Jaren geleden trokken wij naar vele huiskamers.
Omdat er veel sinterklazen te pas en te onpas opdoken trokken wij ons terug. Toch
blijft het een markant punt op de kalender. Kerstmis volgt en een jaar is weer
voorbij. Klaar om nieuwe en goede voornemens te maken.
Nieuwe vrijwilligers gezocht & een frisse wind!
Zo luidt onze verkiezingsleuze. Alle zes jaar organiseren we bestuursverkiezingen.
Dit is een ankerpunt voor de Gezinsbond. Democratie ook. Een mooie kans om
nieuwe vrijwilligers in ons bestuur op te nemen en weer een frisse wind in de
afdeling te blazen. Enkele enthousiaste mensen willen ons bestuur vervoegen. Jij
misschien ook? Doe de test http://www.watjijkan.be/test en stel je kandidaat bij één
van onze bestuursleden.
Op vrijdag 30 december zijn alle leden uitgenodigd op onze WINTERTINTEL. Want dit
is dan onze Algemene Vergadering. Na een frisse wandeling, een aperitiefje en bij
superlekkere authentieke winterkost wordt de nieuwe bestuursploeg en het
jaarprogramma 2017 aan jullie voorgesteld. We verwachten jullie en zeker al wie dit
jaar mee een handje uit de mouwen stak.
En zo snellen we naar 2017.
Rond het jaar mooi af en maak je klaar voor een nieuw en gelukkig Nieuw Jaar,
dat gans onze bestuursploeg jullie van harte toewenst.
Een allerbeste bondsgroet.

Namens een energieke groep vrijwilligers,
Rudy Scheys
Voorzitter Gezinsbond Vissenaken
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Liefste Bondgenoot,

Wij nodigen jullie graag uit op vrijdag 30 december voor
een winterse wandeling en een gezellige maaltijd. De
wandelaars verwachten we al om 16 u aan de Kronkel, de
anderen kunnen om 18 u aansluiten. Kinderen die niet mee willen/kunnen wandelen
blijven in de Kronkel om samen met een oppasser te spelen.
Alle vrijwillige medewerkers van de gezinsdag, de speelweek, de Sint
Maartenshappening, het weekend, het toneel, de culturele eetavond... willen we héél
graag trakteren om hen te bedanken voor hun inzet. 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. Laat ook weten
of je vegetarisch wenst te eten of iets anders dat
belangrijk is voor de kok…
Uiterste inschrijvingsdatum: 24 december

Wintertintel is tevens onze algemene vergadering waarop ook het vernieuwde bestuur
wordt voorgesteld.
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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.

December 2016
Januari 2017
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

5-12-19
9-16-23-30
6-13-20-27
6-13-20-27
3-10-24
8-15-22-29
12-19-26

12-19
9-23
6-20
6-20
3-24
8-22
12-26

“Er waren eens 4 paar rode schoentjes… “
Tijdens deze interactieve kindervoorstelling, vol zang en dans, maak je kennis met
feeërieke sprookjesmuziek, gebracht door het fluitkwartet “4beauforte”.
Kruip mee in de rode schoentjes van Karen en herontdek het verhaal van het meisje
dat niet kon stoppen met dansen
Een voorstelling voor gezinnen met kinderen van 4 tot 9 jaar

Waar: De Kronkel, Sint-Pietersplein 1, Vissenaken
Wanneer: zondag 15 januari om 11.00u
Deelname: 3 euro per persoon voor leden
6 euro per persoon voor niet-leden
Reservatie email: jacques.cleynen@skynet.be
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Stellen u voor:

In 20 jaar groeide SCALA uit tot een internationaal succesverhaal van Aarschot tot in
Sint Petersburg, New York, Berlijn, Seoul, ... .
Hun “20 Jaar Scala concert” wordt het beste en mooiste uit 20 succesvolle
Scalajaren.
Wanneer: zaterdag 28 januari 2017 om 20 uur
Waar: Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, LEUVEN
Prijs: €10 per persoon, uitsluitend voor leden
Enkel met reservatie VANAF 21 DECEMBER 2016. Je kunt inschrijven via de website
van Gezinsbond gewest Leuven:
google naar “Scala gezinsbond gewest leuven".
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’t Is weer bijna zover! Wij organiseren ons ma-ke-tis-mee! weekend van
vrijdagnamiddag 31 maart tot zondagnamiddag 2 april.
Wij gaan naar de Hoge Venen en verblijven in Chalet “Le Wolfsbusch”, ZUR LEY 19,
Montenau (gemeente Amel). Ons verblijf is een voormalig hotel met 15 kamers,
gelegen op een terrein van 1300 m². Het huis is gelegen te midden van de bossen
en van op het balkon geniet je van een wijds uitzicht over het dal.
De meeste slaapkamers zijn voorzien van toilet en douche.
Lakens en kussensloop moet je zelf meenemen.
Er is één kinderbedje en één kinderstoel voorhanden.
En omdat de zelfkookformule die we de vorige jaren hanteerden zeer in de smaak
viel, beloven we ook dit jaar voor (h)eerlijke maaltijden te zorgen.
Het maximaal aantal deelnemers is 37 personen.
De kostprijs voor verblijf, maaltijden inbegrepen: (leeftijd op 31 maart 2017)
Volwassene (vanaf 12 jaar):
100 euro
Kind van 7 tot en met 11 jaar:
75 euro
Kind van 3 tot en met 6 jaar:
50 euro
Kind tot en met 2 jaar:
gratis
Drankverbruik wordt per gezin afgerekend op het einde van het weekend.
De werkgroep die de inhoud van weekend uitwerkt, komt samen op woensdag 18
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
40,00 euro lidgeld per gezin.
Inschrijven kan door storting van een voorschot van 30 euro per persoon vanaf 3
jaar en dit vóór 20 januari 2017.
Dit kan via overschrijving op rekeningnr. BE66 1430 5544 9143
van de Gezinsbond Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Vissenaken met vermelding
van WEEKEND 2017 + naam familie + het aantal personen.
Het resterende bedrag vragen we te storten voor 1 maart 2017.
Binnenbrengen van de inschrijvingsstrook bij:
Tine Avermate, Vissenakenstraat 480, 016/827328 of bij Sonia Bruyninckx, Kumtichstraat
311, 016/818558,
Of je kan je gegevens doormailen naar kod.vissenaken@hotmail.com of
sonia.bruyninckx@telenet.be
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Inschrijvingsstrook MA-KE-TIS-MEE! WEEKEND 2017
Gezin …………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………….
GSM ……………………………………………………………………………………………………..
schrijft in voor het weekend 2017 en stort vóór 20 januari 2017 het voorschot
van 30 euro per persoon vanaf 3 jaar (leeftijd op 31 maart 2017)
Naam en voornaam

Geboortedatum
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Sinds een tijdje heeft de Gezinsbond Vissenaken haar website in een nieuw jasje
gestoken. Je kunt hem terug vinden onder:
www.gezinsbond.be/vissenaken
De website is aangepast aan smartphone en tablet en bevat een kalender met alle
activiteiten van onze afdeling die je kunt toevoegen aan je eigen kalender. Op de
homepage vind je steeds de activiteiten terug van de komende weken.
Ook de diensten aangeboden door de Gezinsbond komen aan bod (spaarkaart,
kinderoppas dienst, …) en je kunt er steeds het laatste Nieuwsbronneke terugvinden.
Helemaal nieuw is dat de website vanaf nu bereikbaar is 24 uur op 24, 7 dagen
per week (grapje). Er wordt ook nog gewerkt aan een foto galerij.
Nieuwsgierig? Check it out op het WWW.

Klik hier ;)

Als Gezinsbond willen we onze leden vlot kunnen bereiken. Daarom zijn wij op zoek
naar jullie email adressen. Dit is ook handig als je bv het Nieuwsbronneke online wilt
ontvangen.
Stuur daarom snel een mailtje naar gezinsbond.vissenaken@skynet.be. Zo kunnen wij
onze bestanden up-to-date houden.
Alvast bedankt!
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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 met drie of meer 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).
Met de kortingskaart grote gezinnen krijg je een korting van 50% voor jou en je kinderen:
- op een treinticket tussen twee Belgische stations: 50% korting
- kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis
Er zijn ook 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 privé-musea, die korting geven op
vertoon van deze kortingskaart voor grote gezinnen. Dit komt vaak voor in Spanje, Frankrijk, Italië.
Met de kortingkaart krijgt je geen korting voor:
- Treinabonnementen
- Busabonnementen, Buzzy Pazz,...
- Biljetten voor een enkele rit van De Lijn
Je hoeft geen kortingkaart maar enkel je lidkaart te hebben voor een ledenvoordeel voor:
- Lijnkaarten 14,00 euro: deze kunnen wel met korting 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 ook met korting op de lidkaart waarmee je spaart,
aangekocht worden bij Agnes Vandersmissen.
Wat heb je nodig voor indienen van je aanvraag:
Het formulier “gezinssamenstelling”: te downloaden van de website van www.gezinsbond.be/kortingkaarten en
volledig ingevuld op het stadhuis laten valideren. Je kunt dit formulier ook bij Simonne afhalen of vragen
op het stadhuis.
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 1992-1998) is een bewijs nodig dat zij nog ten laste zijn.
Hiervoor moet je een bewijs van kinderbijslag of een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling toevoegen.
Jaarlijks te hernieuwen!
Per gezinsaanvraag betaal je 6,00 euro aan de plaatselijke afgevaardigde ongeacht het aantal benodigde
kaarten.
Kaart gestolen of verloren? Vraag een duplicaat aan; hiervoor wordt 2,00 euro administratiekosten
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 of 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 deze lidkaart heb je het lidgeld van 40,00 euro snel terugverdiend!
Tiense gezinsvriendelijke handelaars:
Standaard Boekhandel,
Optiek Van Overschelde,
Lingerie Charis,
Elektro Lefevre,
Schoenhandel Brantano,
Fietshandel Interbikes,
Electro, kachels, gereedschappen
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
Hoevewinkel In de Zon
Aarschotsesteenweg 737, Vissenaken
Open: vrijdag 12-17u, zaterdag 10-18u
Biohoevewinkel Yggdrasil
Vissenakenstraat 381, Vissenaken
Open: vrijdag 14-19u30, zaterdag 10-13u
Brouwerij Vissenaken
Metselstraat 74, Vissenaken
Op afspraak (016/82 13 77)
Gezinsvriendelijke handelaars in de regio
Brood- en Banket Vandenbeck
Leuvensesteenweg 95, Roosbeek
Optiek Philippe Peeters
Leuvensesteenweg 292, Boutersem
Bakkerij Ivernici
Kerkomsesteenweg 137A, Boutersem
GreenCity Tours
Het Kouterhof, Hoegaarden
Biohoevewinkel De Levensbron
Langstraat 41, Attenrode
Open: woensdag: 13u30 tot 18u30
vrijdag:
13u30 tot 18u30
Huishoudhulp Daoust
Bondgenotenlaan 150, Leuven 016/241690

Nieuw

Vanaf 2017 kan je via de website van Gezinsbond filmtickets Kinepolis met korting op
je spaarkaart online bestellen.
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 in Koksijde en
De Bosberg in Houthalen) als bondslid 5% korting krijgt op je spaarkaart?
Meer info via www.gezinsvakantie.be (eigen vakantiecentra).
Meer info te verkrijgen via: gezinsspaarkaartregiotienen@gmail.com.
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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 0477/282998 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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