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Beste lid van de Gezinsbond Vissenaken,
… en dan valt een agenda van 2018 in je bus. We zijn weer een jaartje
verder denk je. Een blanco agenda is het. Nog even. Geen afspraken, geen
plannen, geen vergeet-het-nietjes… Wel staan er al een paar dingen van
algemeen belang ingevuld op de eerste bladzijden: omzettingstabellen,
afstandstabellen, werelddeelkaarten over 2 bladzijdekes, feestdagen, soms
buitenlandse feestdagen… Deze is een Nederlandse agenda en dan zie je de
verjaardagen van al de prinsen en prinsessen, en van de koning en de
koningin mooi opgelijst staan. Ondenkbaar in België. Cultuurverschil?
Ook dicht bij ons, bij de buren, herken je soms cultuurverschil. Of is het
eerder smaakverschil? Mentaliteitsverschil? Meningsverschil?
Laat ons in 2018 al die verschillen zien als de instrumenten van een heel
groot orkest. Laten we samen componeren en dirigeren. Laat iedere klank
horen en passen in de harmonie. Hoor je een valse noot, ga wat verder
weg zitten en in gezelschap van andere klanken klinkt het dan toch niet zo
slecht als je eerst dacht. 2018 wordt dan een jaartje dat net iets beter zal
zijn dan al de anderen. Dat wensen wij je. Een gelukkig en harmonieus
samenleven in 2018!
Tot kijk op één van onze talrijke activiteiten van 2018.
Rudy Scheys
voorzitter van een energieke afdeling
namens gans het bestuur van de Gezinsbond Vissenaken
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Wij vinden het nog steeds belangrijk om een papieren versie van het
Nieuwsbronneke te verdelen, maar de wereld rondom ons wordt steeds meer
digitaal. Velen onder u hebben een smartphone of een tablet waarin ze ook
hun agenda beheren. Om jullie het leven iets makkelijker te maken en om er
zeker van te zijn dat jullie onze leuke activiteiten niet missen, voorzien we
vanaf nu een hulpmiddeltje om deze makkelijker in jullie agenda te plaatsen.
Onder onze activiteiten vind je vanaf nu één of meerdere QR codes. Een QR
code is een soort barcode waar heel wat informatie in kan opgeslagen
worden.
Voor het Nieuwsbronneke gaan we een QR code gebruiken om:
- de activiteit in jullie agenda te plaatsen
- om jullie rechtstreeks door te verwijzen naar het online
inschrijvingsformulier van de desbetreffende activiteit op onze website
- om jullie rechtstreeks door te verwijzen naar een pagina met informatie
op het internet
- …
Deze QR codes kan je makkelijk inscannen via een QR code lezer. Als je
deze nog niet geïnstalleerd zou hebben: hiervoor vind je een uitgebreid
aanbod aan apps in zowel de Google Play Store voor Android bv. “QR Droid
Private” als de App Store voor IPhone. Gewoon eens zoeken op “QR code
reader” en installeren maar.
Eens de app geïnstalleerd, open je de app, plaats je je toestel boven de QR
code en dan wordt deze normaal gezien automatisch ingelezen. Afhankelijk van
het type QR code zal je dan doorverwezen worden naar je agenda om de
activiteit toe te voegen of naar je browser om je online in te schrijven.
Als er hieromtrent vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet ons te contacteren
op gezinsbond.vissenaken@skynet.be

Veel plezier ermee!
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Wij nodigen al onze leden uit op vrijdag 29 december voor een winterse
wandeling en een gezellige warme maaltijd.
Het jaarprogramma 2018 zal worden voorgesteld.
We verzamelen aan de Kronkel en vertrekken om 16 u stipt voor de
winterwandeling (ongeveer 7 km).
De kinderen die niet meewandelen kunnen in de Kronkel blijven en werken
daar aan een verrassing!
Rond 18 u komen de wandelaars terug binnen en kunnen ook niet-wandelaars
aansluiten voor onze winterse maaltijd.
Aan onze talrijke vrijwilligers die hielpen tijdens één van de activiteiten bieden
we deze activiteit gratis aan, anderen betalen 8 euro (volwassenen) of 4 euro
(-12 jaar), gratis (-3 jaar).

Inschrijven kan voor 22/12 via onze
website
www.gezinsbondvissenaken.be/wintertintel

Agenda:

Inschrijven:
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“Jij, tussen vele anderen”
Gebracht door Siska Goeminne & Merel Eyckerman
Er zijn lieve mensen, boze mensen, koppige en slimme mensen, grappige en
enge mensen. Miljoenen mensen op de wereld, als miertjes in het gras.
En toch is en niet één zoals JIJ!
Leeftijd: 5-10 jaar met hun (groot)ouders
Waar: De Kronkel, Kronkelweg 11, 3300 Vissenaken
Wanneer: zondag 18 februari om 15.00 u
Prijs: leden: 3 euro, maximum 10 euro per gezin
niet-leden: 6 euro, maximum 20 euro per
gezin
Iedereen krijgt één drankje gratis.

Vooraf inschrijven is nodig voor 17
februari 2018. Dit kan via
www.gezinsbondvissenaken.be/kindertheater
of bij Agnes 016/821377
Agenda:

Inschrijving:
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’t Is weer bijna zover! Wij organiseren ons ma-ke-tis-mee! weekend van
vrijdagnamiddag 13 april tot zondagnamiddag 15 april.
Wij gaan naar een voormalig hotel in het dorpje Ovifat in de Hoge Venen, vlakbij de
meer van Bütgenbach en het kasteel van Reinhardstein. Het huis is gelegen te
midden van de bossen en er vertrekken tal van wandelingen in de bossen van de
vallei van la Warche.
Het hotel werd gerenoveerd en beschikt over een speelzaal en een grote tuin. De
meeste slaapkamers hebben een eigen badkamer, een paar kamers hebben een
gedeelde badkamer. Er zijn 3 kinderbedjes en 2 kinderstoelen voorhanden.
Lakens en kussensloop moet je zelf meenemen of kan je huren (9 euro pp).
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 36 personen.
De kostprijs voor verblijf, maaltijden inbegrepen: (leeftijd op 31 maart 2018)
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 17
januari. Als je interesse hebt om hieraan mee te werken, aarzel dan niet en neem
contact op met Tine avermaetetine@hotmail.com of Sonia 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 op www.gezinsbondvissenaken.be/ma-ke-tis-mee-weekend en door storting
van een voorschot van 30 euro per persoon vanaf 3 jaar en dit vóór 20 januari
2018.
Dit kan via overschrijving op rekeningnr. BE66 1430 5544 9143 van de Gezinsbond
Vissenaken, p.a. Waterstraat 57, 3300 Vissenaken met vermelding van WEEKEND 2018
+ naam familie + het aantal personen.
Het resterende bedrag vragen we te storten voor 1 maart 2018.
Agenda:

Inschrijven:
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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 2018
Februari
Maart
April
Mei
Juni

wekelijks
8-15-22-29
5-12-19-26
5-12-19-26
9-16-30
7-14-28
4-11-18-25

om de 14 dagen
8-22
5-19
5-19
9-30
7-28
11-25

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.
Online informatie badminton:

Of via www.gezinsbondvissenaken.be/badminton
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stelt zijn nieuwe toneelopvoering voor:

U wilt nog eens een hilarische komedie
zien?
Dan mag u dit niet missen.
Marc en Patsy kijken er zo naar uit,
naar hun eerste huwelijksnacht. Een uit
de hand gelopen grap met zeven
varkens gooit echter roet in het eten.
Om de chaos compleet te maken, vindt
Marc ook nog een lijk in huis. Hij wringt
zich in honderd bochten om dit voor zijn
bruidje te verbergen. Kan hij het lichaam
ongezien buitensmokkelen terwijl er
voortdurend bezoek binnenvalt?
Regie: Stef Boogaerts

Kortom, een heftige huwelijksnacht. Maar
niet op de manier die je zou
verwachten…

Opvoeringen:
Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018
vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018
telkens om 19u30 in De Kronkel
Inkom: 9,00 euro
Kaarten in voorverkoop via www.vissenaken.be/deslummen, of vanaf dinsdag 26
december 2017 t/m vrijdag 29 december 2017, van 19 tot 20 uur, in de Pastorij van
Vissenaken. Info: 0479 97 32 65
Informatie en inschrijven:
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2018 Conference ‘EUROPA 2017 LUDIEK’
Een eigenzinnig jaaroverzicht van twee gelegenheidscabaretiers.
Europa prof. Hendrik Vos & VRT-journalist Rob Heirbaut gaan op zoek naar de
achterkant van het Europa nieuws met pittige anekdotes.
Leden: 5 euro – niet-leden: 10 euro – zonder reservatie: 15 euro
Wanneer: zaterdag 20 januari 2018 om 20 uur
Waar: Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven
'ANDERS KIJKEN EN LUISTEREN NAAR KINDEREN EN JONGEREN'
door Lut Celie, psychotherapeut en verliestherapeut.
Een lezing rond verdriet - onmacht - angst - verlies maar vooral hoop.
Helen en herstellen kan als we goed luisteren en kijken naar onze kinderen en
jongeren.
Leden: 3 euro - niet-leden: 6 euro – zonder reservatie: 9 euro
Wanneer: dinsdag 20 februari om 20 uur
Waar: Huis van het kind, Sociaalhuis, Markt 7A, 3080 Tervuren
Je inschrijving wordt per mail bevestigd en is geldig als bewijs van je reservatie.
‘GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN’
door Lode DE WITTE, provinciegouverneur Vlaams-Brabant
Bevoegdheden van de gemeenten en steden n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018
in zaken die de gezinnen aangaan.
Wanneer: dinsdag 13 maart 2018 om 20 uur - Waar: Provinciehuis, Provincieplein 1,
3010 Leuven

Inschrijven en meer info op de homepagina van www.gezinsbondgewestleuven.org:
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‘EEN BIJZONDERE RELATIE GROOTOUDERS EN KLEINKINDEREN’
Je wilt hen als grootouder wat meegeven, maar je hoopt ook dat je van hen zal
leren. De ouders pakken de opvoeding anders aan. Waar trek je grenzen als
grootouder? Herkenbaar?
Kom en luister naar grappige en ludieke grootouder verhalen!
Leden: 6 euro - niet-leden: 9 euro, inclusief koffie en gebak.
Wanneer: donderdag 1 maart om 14 uur - Waar: Lubbeek, zaal “Libbeke”, Gellenberg
16
Je inschrijving wordt per mail bevestigd en is geldig als bewijs van je reservatie.
VERTELNAMIDDAG met Jef Aerts
Jef Aerts is schrijver van kinder- en jeugdboeken, romans, gedichten en toneel. Hij
vertelt tijdloze verhalen, die tegelijk spannend en poëtisch zijn.
Leden: 6 euro - niet-leden: 9 euro, met koffie en koek.
Zonder reservatie voor leden: 12 euro – niet-leden: 18 euro.
Wanneer: 27 februari 2018 om 14 uur - Waar: zaal "Atrium", Dorpstraat 177,
Meerbeek
Je inschrijving wordt per mail bevestigd en is geldig als bewijs van je reservatie.
Inschrijven en meer info op de homepagina van www.gezinsbondgewestleuven.org:

Dit Valentijnsmaal wordt geserveerd in De Kronkel, Kronkelweg Vissenaken in
samenwerking met de verenigingen van Vissenaken.
Zaterdagavond 10 februari 2018 van 18u00 tot 21u00
Zondagmiddag 11 februari 2018 van 12u00 tot 14u30

Inschrijvingen bij Rudy Scheys
met de inschrijvingsstrook van de
folder ofwel via de website:
www.vissenaken.be/dekronkel

Inschrijving:
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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
 Bioscoopcheques met bijna 20 % spaarkorting: je betaalt 10,90 euro
voor een bioscoopcheque van Kinepolis en krijgt 2 euro spaarkorting.
 GSM-kaarten met 4 % spaarkorting: Pay&Go, Orange
 Lijnkaarten met een spaarkorting van 10 %
Deze kortingen worden onmiddellijk op je lidkaart gezet. Van zodra je 10 euro
bij elkaar gespaard hebt, kan je per schijf van 10 euro betalen met je
lidkaart en besparen op je aankopen.
Prijs

Spaarkorting

LIJNKAARTEN € 15

€ 1,50

GO PASS 2e € 52
klas

€ 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

gelieve vooraf te bestellen bij
Agnes Vandersmissen
Metselstraat 74, Visseanaken
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
0498 77 55 36 - 016 82 13
77
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Met je lidkaart heb jij je lidgeld van € 40 snel terugverdiend!
Tiense gezinsvriendelijke handelaars:
Standaard Boekhandel
Nieuwstraat 22
Optiek Van Overschelde
Minderbroedersstraat 6
Lingerie Charis
Spiegelstraat 4
Elektro Lefèvre
Sliksteenvest 45
Schoenhandel Brantano
Leuvenselaan 212
HFK Kestens
Gilainstraat 122
Meester-kaasheer Bartholomeus
Leuvensestraat 38
Gezinsvriendelijke handelaars in Vissenaken
Biohoevewinkel Yggdrasil
Vissenakenstraat 381
Open: vrijdag 14-19u30u zaterdag 10-13u
Brouwerij Vissenaken
Metselstraat 74
Op afspraak 016/821377
Gezinsvriendelijke handelaars in de regio
Biohoevewinkel “De Levensbron”
Langestraat 41, Attenrode
Brood-Banket Vandenbeck
Leuvensesteenweg 95, Roosbeek
Optiek Philippe Peeters
Leuvensesteenweg 292, Boutersem
Brood Ivernici
Kerkomsesteenweg 137A Boutersem
Huishoudhulp Daoust
Bontgenotenlaan 150 Leuven 016/241690
Autorijscholen in onze buurt die een korting geven op je spaarkaart:
Mercator
Blijde Inkomststraat 80, Leuven
016-62 46 24
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:
gezinsspaarkaartregiotienen@gmail.com.
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