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Voorwoord
Halfweg januari, een nachtelijke rit huiswaarts, rij ik op een donkere autostrade. Jounalisten op de radio
onderhouden elkaar tot vervelens toe over de eedaflegging van een omstreden nieuwe president. Maar ook
een lokale kippenboer in Bierbeek schopt het tot wereldnieuws in Vlaanderen. De brave man mag op zijn
eigen veld geen stalletje bouwen om een paar kippen te kweken. Dat het precies de groene diehards zijn die
deze bioboer de gordijnen injagen maakt het tot nieuws. Post truth of niet. Trump indachtig zou de boer
beter beginnen met wat tweets rond te sturen. Zelfs de Israëlische geheime dienst deed dat vorige maand
om te ontsnappen aan een kernaanval van Pakistan. Met succes!
Al denk ik dan dat een uil niet kwettert (tweet).
Waarom kiezen mensen een Donald Trump?
Ik denk omdat er mensen tegen de biobier van Bierbeek zijn.
Uitleg please! En let op de zere tenen!
Wij, mensen, zijn met veel. Om samen te kunnen leven moeten er afspraken gemaakt worden. We rijden
rechts op de weg. Meestal. Op het einde van de maand krijgen we loon uitbetaald. Dat is bijna 100% zeker.
Met een trouwring om moet je me niet beginnen te verleiden. Decadentie in
Temptation-TV uitgezonderd. Enzovoort, enzovoort.
We organiseren onze samenleving goed. Heel goed. We kiezen er ook veel beleidsmensen voor.
Op elk kruispunt staan minstens 5 verkeersborden. De cao’s zijn lijvige boeken. In 1980 telde het staatsblad
14.693 bladzijden. In 2013 en 2014 meer dan 100.000. In 2016 waren het er ongeveer 92.000.
De Oosterweelverbinding had al af moeten zijn. Het Saefthingedok zou binnen 4 jaar klaar moeten zijn.
Van voetbal ken ik niets maar er moet in Grimbergen een stadion gebouwd worden. De ring van Brussel
moet geoptimaliseerd worden. Snellijnen van overal naar Brussel. En dan wil ik hier nog niet ingaan op het
vluchtelingenprobleem.
Allemaal onmogelijk. We rijden ons vast. Wetten, decreten en verordeningen spreken elkaar tegen.
Rechtbanken kreunen. Het wordt te ingewikkeld.
We gaan niet graag meer werken omdat we zogezegd werken om goed te kunnen leven terwijl werken een
deel is van ons leven. Of zou moeten zijn. We vereenzamen. We zijn ontevreden. We hebben lak aan de
instellingen. En ondertussen slikken we in onze luie zetel al dat voorgekauwd nieuws. Zelfs de Titanic zonk
niet door een ijsberg maar omwille van een brand die om commerciële redenen een eeuw verborgen wordt
gehouden.
Vergeet het. Je hebt geen eigen mening. Jouw mening wordt gevormd.
En als er dan een iemand opstaat die het gemaakt heeft, een levend bewijs van zijn groot gelijk, en dan met
een grote mond ‘de waarheid’ eens komt zeggen sè, dan vallen we bij bosjes voor hem.
De slingerbeweging. En misschien is dat eens goed ook.
Al zal het ons iets kosten. Groeipijnen alleszins.
Maar als hoopvolle optimist denk ik dat we op termijn toch zullen evolueren naar een hemel op aarde.
Want de boer, hij ploegde voort*.

Rudy Scheys
Voorzitter
* vrij naar Werumeus Buning (1891-1958)
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WELKOM

Bij onze laatste bestuursverkiezing vierden we de geboorte van 7 nieuwe
bestuursleden!
We zijn dan ook supertrots met deze zeven nieuwe gezichten. We hopen samen veel
plezier te maken, leuke dingen te organiseren en ons samen in te zetten voor een
levendig en gezinsvriendelijk dorp.
Welkom Dagmar Genar, partner van Geert en mama van Lone en Bente
Welkom Ilse Groeseneken en Rik Baeten, ouders van Violet en Mona
Welkom Ina Buvens en Joris Bartholomé, ouders van Lena, Vik en Stan
Welkom Marleen Peetermans, partner van Bart en mama van Ella
Welkom Nicole Wollants, getrouwd met Erik
Welkom ook aan de mannen Geert Nelissen en Bart Stroobants die als losse
medewerkers hier en daar paraat zullen staan.

Dank U aan Marc Willems die mee aan de wieg stond van de gezinsbond afdeling
Vissenaken en die dit jaar stopt als bestuurslid.
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Sport mee met de gezinssport Vlaanderen.
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.

Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks

om de 14 dagen

6-13-20-27
6-13-20-27
3-10-24
8-15-22-29
12-19-26

6-20
6-20
3-24
8-22
12-26

Tussenkomst in het lidgeld van een sportclub via uw mutualiteit
Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een
lidmaatschap bij een sportaanbieder afsluit.
Elke mutualiteit biedt zijn eigen invulformulier aan.
Zo kunt u eenmaal per jaar een deel van uw inschrijvingsgeld recupereren.
Het afstempelen van dit formulier dient op het sportsecretariaat te gebeuren
d.w.z. bij Gerd Mahy.

Van Tienen kennen we allemaal de Kalkmarkt, de Veemarkt, de Onze-Lieve-Vrouw ten
Poelkerk, de Sint-Germanuskerk, de Heldensquare.
Maar kennen we daar ook een stukje geschiedenis van, zijn er nog pittige anekdotes
of zijn er nog andere boeiende Tiense plekjes die we nog niet kennen?
Op zondag 9 april proberen we daar meer over te weten te komen en wandelen we
samen met een stadsgids door Tienen als toerist. Wie weet welke ontdekkingen je
allemaal te wachten staan!
Dus schrijf zondag 9 april om 14 uur alvast in je agenda!
Datum: zondag 9 april 2017 om 14 uur
Deelname: 3,00€ voor leden, 4,00€ voor niet leden. Betaling ter plaatse.
Inschrijven: voor 30 maart bij Simonne: jacques.cleynen@skynet.be
We verzamelen aan het Sint-Pietersplein om 13u45 om eventueel te carpoolen naar
Tienen.
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Gespreksavond: Vluchten is van alle tijden i.s.m. Vorming Plus Oostbrabant

Vluchten is inderdaad van alle tijden. Het is allesbehalve een zwart-wit verhaal.
De recente instroom van mensen op zoek naar een nieuwe thuis roept verschillende
vragen op. Waarom gaan mensen op de vlucht? Wat drijft hen om zo'n gevaarlijke
route te nemen? Hoe gaat het verder eens ze in België aankomen? Welke gevolgen
heeft dit voor onze samenleving en voor mijn buurt?
Maar ook: hoe ga ik om met deze nieuwe realiteit? Wat kan ik doen als individu?
Ben jij, net als heel wat anderen, op zoek naar antwoorden en manieren om dit
alles een plaats te geven? Dan is dit een kans om hierover in gesprek te gaan,
samen met een gespreksleider van Vorming Plus Oostbrabant.
Datum: dinsdag 18 april 2017 om 20 uur
Adres: Zaal C van de Kronkel in Vissenaken
Inschrijven is verplicht: bij marleen.peetermans@telenet.be voor 10 april
Maximum 15 deelnemers
Prijs: 2,50€ voor leden en 3,00€ voor niet-leden (2 drankjes inbegrepen)

Op maandag 27 maart om 14 uur organiseert VODL i.s.m. Gezinsbond, KVLV,
Ziekenzorg en de Landelijke Gilden de volgende seniorennamiddag in de Kronkel.
Alle 55-plussers zijn welkom voor een gezellige babbel met koffie en taart.
DJ Mil zorgt voor muzikaal amusement.
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Dit jaar speelt de jeugd het toneelstuk:
“Frankenstein of Smrntwsk alleen” van Hugo Matthysen.
Viktor Frankenstein erft het kasteel van zijn beroemde overgrootoom Zoltan
Frankenstein. Vol verwachting trekt hij met zijn knecht Kneut naar het dorp Smrntwsk,
waar hij hoopt zijn droomkasteel te vinden. Bij aankomst blijkt er echter niet veel
meer op hem te wachten dan een oncomfortabele ruïne. In het kasteel vinden ze een
zogenaamd ‘wetenschappelijk werk’ van Frankensteins overgrootoom …
Speeldata: 28, 29 en 30 april telkens om 19u30 in De Kronkel in Vissenaken
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Noteer alvast zondag 28 mei op je kalender!
Op die dag willen we jullie weer verrassen met een leuke, originele en boeiende dag.

Onze grote activiteiten bv. Gezi(e)nsdag, ma-ke-tis-mee! weekend, de speelweek …
worden in werkgroepen uitgedacht en uitgewerkt.
Voel jij je geroepen om hieraan deel te nemen?
Wil je graag de handen uit de mouwen steken?
Zou jij graag mee activiteiten bedenken?
Dan ben jij met al je ideeën steeds welkom.
Data samenkomst werkgroepen:
Werkgroep Gezi(e)nsdag: dinsdag 14 februari om 20 uur bij Simonne, Waterstraat 57
Werkgroep activiteiten Ma-ke-tis-mee! WE: dinsdag 21 februari om 20u15 bij Marleen,
Vissenakenstraat 658
Werkgroep catering Ma-ke-tis-mee! WE: datum wordt later afgesproken
Werkgroep speelweek: dinsdag 7 maart om 20u15 in de C-zaal van de Kronkel

Zet nu al in je agenda:
de speelweek van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus 2017.
De speelweek is een week zomeropvang voor onze kinderen (2,5 jaar tot 10 jaar) in
zaal "De Kronkel" in Vissenaken. Alle ouders dragen hun steentje bij om de kinderen
op te vangen en leuke activiteiten te voorzien. Op donderdag gaat het er meestal
iets avontuurlijker aan toe, want dan is het “de papa-dag”, volledig uitgedacht en
uitgewerkt door de papa's.
Meer info volgt later.
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van 27 september tot 1 oktober
Reeds voor de zevende keer organiseert de gezinsbond haar citytrip en ze nodigt je
ook nu uit om in kleine groep een paar onvergetelijke vakantiedagen te beleven.
Waarom Lissabon: Er valt heel wat te ontdekken op historisch, cultureel en kunst
gebied. Gebouwd op zeven heuvels daagt de stad ons uit tot wandelen en klimmen,
met telkens een mooi uitzicht op de Taag. Maar ook gezelligheid en genieten van
het zonnige zuiden in een stad die haar koloniaal verleden (Angola, Brazilië,
Kaapverdië) niet kan verbergen, hoort er bij.
Wil je al wat meer weten: Lissabon bestaat uit een 5-tal stadswijken. Het oergezellige
centrum wordt gevormd door de 17e-eeuwse wijk Baixa, rond het centrale plein
Rossio. Ten oosten van het monumentale plein liggen de middeleeuwse, meest
pittoreske wijken Alfama en Mouraria. Het straatbeeld van deze wijken wordt
gekenmerkt door kleine trammetjes en intieme restaurantjes. Naar het westen liggen de
wijken Chiado, de volkse wijk Bairro Alto en Madragoa, met hun unieke straatjes. En
in het uiterste westen vindt u het monumentale gebied van Belém, met zijn
bijzondere, historische bezienswaardigheden.
Ook het nieuwe deel van Lissabon met het Parque das Nações, en de site van
Expo ’98 zullen we zeker verkennen.
Een dagtrip buiten de stad zal ons even op adem laten komen: we maken een
uitstap naar het schiereiland Setúbal langs de Costa da Caparica en het natuurpark
Arrabida ten zuiden van Lissabon.
Heb je interesse om mee te gaan en wil je graag vrijblijvend op de hoogte
gehouden worden van deze citytrip stuur dan een mail
naar gezinsbond.vissenaken@skynet.be.

Zaterdagavond 11 februari 2017 van
18u00 tot 21u00
Zondagmiddag 12 februari 2017 van
12u00 tot 14u30
Viert Valentijn in vreugde, samen met
ons!
Inschrijvingen bij Emile Defau met de inschrijvingsstrook van de folder ofwel
via de website: www.vissenaken.be/dekronkel voor 4 februari.
Samenwerking tussen de verenigingen van Vissenaken.
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Voor wat staat GOSA Vissenaken?
GrootOuders en SeniorenActie maakt deel uit van de Gezinsbond en wil zich focussen
op leden vanaf 55 jaar. De senioren mogen zich geen vergeten groep voelen en
daarom organiseren we voor Gosa Vissenaken jaarlijks twee uitstappen.
Dit jaar wordt het in maart een muzikaal optreden en in mei een bezoek aan de
abdij van Averbode. We verplaatsen ons met gezamenlijk vervoer.
Met Gosa Vissenaken willen we een meerwaarde betekenen voor 55-plussers; we
hopen dan ook op veel belangstelling!

MUZIKALE NAMIDDAG MET “DE KERKPOORTCLOCHARDS VAN BERG”
Op donderdag 23 maart om 14 uur treden “de Kerkpoortclochards” van Berg op in
Meerbeek, in Atrium, Dorpsstraat 177.
Even kennismaken met deze getalenteerde muzikanten: het begon met enkele vrienden
die samenkwamen om wat te musiceren, wat uitgroeide tot een populaire en
succesvolle muziekgroep. Ze zijn o.a. geregeld te horen op activiteiten van lokale
verenigingen. Ook treden ze in juli en augustus, elke maandagavond op, op het
Kerkplein van Berg, van 19u30u tot 22u30. Ze brengen volkse liedjes waarvan de
teksten uitgedeeld worden, zodat iedereen kan meezingen. Het is een amusante
bedoening en brengt een gemoedelijke sfeer met zich mee.
Het wordt ongetwijfeld een ontspannende, aangename namiddag boordevol muziek,
terwijl we genieten van koffie en een hartig hapje.
Inschrijven kan je op 2 manieren doen:
- surf naar onze website: www.gezinsbond.be/Vissenaken en klik op de knop
inschrijven voor “De Kerkpoortclochards”
- of geef je naam, lidnummer en je mailadres of telefoonnummer door aan Nicole
Wollants, Metselstraat 66 – tel. 016/822436 of mail: nicole.wollants@telenet.be
De deelnameprijs is 6 euro voor leden of 9 euro voor niet-leden, inclusief koffie en
hapje.
Vertrek aan De Kronkel om 13 uur.
Voor de verplaatsing met gezamenlijk vervoer geven de deelnemers een seintje aan
Nicole Wollants - tel. 016/822436 of e-mail: nicole.wollants@telenet.be

BEZOEK AAN DE ABDIJ VAN AVERBODE

Dit bezoek aan de thuishaven van de Paters Norbertijnen, in de Abdijlaan nr.1, is
gepland voor donderdag 11 mei.
Om 14 uur krijgen we een abdijfilm te zien waarna rondleiding door een gids. Nadien
wandelen we langs de kaasrijperij en de bakkerij. Tot slot komt de huisbrouwerij aan
bod. In de onlangs vernieuwde taverne, vanwaar een mooi zicht op de abdij, genieten
we van het “Momentum”-bier en andere producten, in de abdij zelf gemaakt.
De abdij ligt in het Merodegebied. Bezoek ook het Mariapark, van kunsthistorisch
belang omwille van heel wat beelden in cementrustiek.
Inschrijven kan je op 2 manieren doen:
- surf naar onze website: www.gezinsbond.be/Vissenaken en klik op de knop
inschrijven voor “Bezoek aan de abdij van Averbode”
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- of geef je naam, lidnummer en je mailadres of telefoonnummer door aan Nicole
Wollants, Metselstraat 66 – tel. 016/822436 of mail: nicole.wollants@telenet.be
Deelnameprijs voor het programma + eten in de taverne: 15 euro voor leden of 20
euro voor niet-leden.
Vertrek aan De Kronkel om 13 uur.
Voor de verplaatsing met gezamenlijk vervoer geven de deelnemers een seintje aan
Nicole Wollants - tel. 016/822436 of e-mail: nicole.wollants@telenet.be

Ontmoetingsdag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties
Tal van interactieve workshops met leeftijdsgenootjes (van kleuter tot tiener), zodat de kinderen
via woord, muziek, beeld... hun ervaringen kunnen delen met kinderen in gelijkaardige situaties
en met de hen omringende volwassenen.
Ook voor de (groot)ouders met (klein)kinderen in scheidingsituaties.
Datum: zaterdag 04/02/2017 van 13u30 tot 17u
Plaats: Jeugddienst VLEUGEL F
Brusselsestraat 61A
3000 Leuven
Kostprijs: 5,00€ per persoon (+3 jaar)
Reserveren is verplicht.
Meer informatie en inschrijven:
www.huisvanhetkindleuven.be
info@huisvanhetkindleuven.be
016/272490

“Pesten: ouders in een actieve rol!”
Voordracht door Gie Deboutte
1 op 5 van de Vlaamse jongeren heeft ervaring met pesterijen. 1 op 20 wordt wekelijks
gepest. Als hun kind wordt gepest voelen ouders zich vaak machteloos. In deze voordracht
verkent Gie Deboutte wat (cyber)pesten is, hoe het kan verlopen en wat de gevolgen zijn.
Welke gevoeligheden kunnen hierbij spelen in een groep?
Ouders krijgen adviezen hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hoe voorkom ik dat
mijn kind (mee) pest of slachtoffer wordt? Hoe kan ik pestproblemen opmerken of bespreekbaar
maken? Hoe kan ik mijn kind gepast ondersteunen wanneer het slachtoffer, pestkop of
bijstander is?
Datum: maandag 20/02/2017 van 20u tot 22u
Plaats: Den Egger, August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel 3270
Kostprijs: leden: 3,00€ / niet-leden: 6,00€ / zonder reservatie: 9,00€
betalen bij aanvang
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org
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“Mijn kleinkind woont in 2 huizen”
Voordracht door Damienne Vervoort
Wat betekent een scheiding voor grootouders en kleinkinderen?
Hoe kunnen grootouders hun kleinkind ondersteunen?
Wat zegt de wet over de omgang tussen grootouders en hun kleinkind?
Waar kan je terecht als er problemen zijn?
Datum: dinsdag 21/02/2017 om 14 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum, Korenbloemstraat 12, Linden
Kostprijs: leden: 6,00€ / niet-leden: 9,00€ / inclusief koffie en koek of boterham
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org

“De rekening van het gezin”
Voordracht door Michaël Van Droogenbroeck
Een gezin is een economie op zich, zo wordt wel eens gezegd. Met het inkomen van de
ouders aan de inkomstenzijde en aan de uitgavenkant alle mogelijke uitgaven voor kinderen,
wonen en leven. Daartussen liggen tal van keuzes, beslissingen en mogelijkheden die een
invloed hebben op de gezinseconomie.
Wat is de impact van deeltijds werken? Of van ouderschapsverlof? Wordt dat gecompenseerd
doordat kinderopvang dan goedkoper wordt? Over de financiële impact van die en tal van
andere beslissingen voor gezinnen maakt VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck de rekening
in de lezing 'De rekening van het gezin'. Aan de hand van twee concrete voorbeelden -een
klassiek tweeoudergezin en een alleenstaande ouder- maakt hij de optelsom van de financiële
impact van al die keuzes.
Datum: dinsdag 28/03/2017 om 20 uur
Plaats: Provinciehuis, Leuven
Kostprijs: leden: 3,00€ / niet-leden: 6,00€ / niet gereserveerd: 9,00€
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org

“Online bankieren” voor beginners
Online Bankieren zit in de lift!
Je kan van thuis uit alle bankzaken doen en opvolgen, op elk moment.
Maar dit loopt niet altijd even vlot.
Hoe loopt dit veilig en welke mogelijkheden biedt dit?
We gaan deze mogelijkheden bekijken, o.a. via de online demo's van verschillende banken.
Vereiste: basiskennis pc en internet.
Datum: dinsdag 18/04/2017 om 20 uur
Plaats: Jeugdherberg Blauwput, Leuven
Kostprijs: leden: gratis / niet-leden: 3,00€ / betaling ter plaatse
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org
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“Ingrijpende gebeurtenissen”
Hoe hiermee omgaan als gezin?
Op 22 maart 2016 stond de wereld stil.
Een stilte die te voelen was tot in elke huiskamer. Hoe ga ik hiermee als ouder om? Hoe
beantwoord ik de vragen van mijn kind? Wat met mijn eigen angst?
Deze gebeurtenis maar ook een ongeval, een plots overlijden, zinloos geweld, kunnen een gezin
op zijn kop zetten.
Sarah Bal, psycholoog en therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent, ondersteunt
traumatische gebeurtenissen. Vanuit haar kennis en ervaringen reikt zij praktische handvatten aan
die elk gezin kan hanteren.
Datum: donderdag 20/04/2017 om 20 uur
Plaats: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Kostprijs: leden: 3,00€ / niet-leden: 6,00€ / niet gereserveerd: 9,00€
Betalen bij aanvang
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org

“Typisch tieners”
Voordracht over opvoeden door Sarah Van Gysegem
De puberteit van je kroost? Een bijzonder pittige periode. Eén waarbij zoveel op je afkomt, dat
je af en toe het noorden kwijt raakt. Typisch Tieners is gebaseerd op BOTsing, het magazine
van de Gezinsbond voor ouders met tieners. Sarah Van Gysegem loodst je door de turbulente
tienertijden met herkenbare verhalen, praktische tips en adviezen ism Provincie Vlaams Brabant.
Datum:
18/05/2017 van 20 uur tot 22 uur
Plaats: Provinciehuis Leuven
Kostprijs: Gratis voor leden - niet-leden: 3,00€
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org

Midweek Bosberg
Wandelen, fietsen en genieten van de Limburgse natuur, gezellig samenzijn, gezelschapsspellen …
Midweek van 12 tot 16 juni 2017, in domein Kelchterhoef in Houthalen.
Inschrijven en meer info vind je op de HOMEPAGINA van www.gezinsbondgewestleuven.org

Dansnamiddag spiegeltent in Glabbeek
Plaats: "De Glazuur", Dries 7, Glabbeek
Datum: donderdag 29/06/2017 om 14u30
Kostprijs: gratis inkom en koffie en taart
Inschrijven en meer info: surf naar onze website www.gezinsbond.be/Vissenaken en klik op de
knop inschrijven voor “Dansnamiddag Spiegeltent Glabbeek”
Je inschrijving wordt per mail bevestigd en is geldig als bewijs van reservatie.
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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.be/sparen
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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