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Voorwoord
We durven onszelf al eens in vraag stellen , ook in het bestuur van de
gezinsbond Vissenaken:
Waarom doen we dit nu ook al weer?
Hebben vrijwilligersorganisaties nog een toekomst ?
Hoe vinden we jongere bestuursleden ?
Op de laatste bestuursvergadering dachten we samen na over de reden van ons
engagement. Hieronder de samenvatting van de antwoorden:
Gezinsbond Vissenaken wil graag mensen samenbrengen en verbinden. We
leren graag nieuwe mensen kennen en verruimen graag onze horizon. We zijn
fier op onze samenwerking en we genieten van onze vriendschap. Een
geslaagde activiteit geeft ons energie .
Stan Stempels kindertheater in maart en ons gezellig ma-ke-tis-mee weekend in
april gaven ons alvast energie. Een andere geslaagde activiteit was het
jeugdtoneel dat het laatste weekend van maart op de planken stond. Een
samenwerking tussen jongeren, ouders, vrijwilligers, bestuursleden… Het
resultaat was grappig, hartverwarmend en verbindend.
En wat is het verschil met een professionele theatergroep?
Een vrouw uit het publiek verwoordde het zo:
‘Dit is heel anders dan een gewone theatervoorstelling… die zaal geeft
warmte… daar zit geen publiek… Daar zitten supporters’.
Daarom doen we dit nu ook al weer!
Tine Avermaete
Voorzitter gezinsbond Vissenaken
NB Voel je het ook kriebelen om mee te werken? Heb je zelf een idee dat je
graag wil voorleggen ? Geef ons gerust een seintje (
gezinsbond.vissenaken@gmail.com) of spreek één van de bestuursleden aan.
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Jeugdtoneel Vissenaken
Na twee jaar stil te hebben gelegen was het dan toch zover: onze jeugdspeler
brachten een toneelstuk op de planken in de Kronkel. Regisseur van dienst
was Bob Vanderstukken die ook al het stuk “Het geheim van Smrntwsk”
geregisseerd had bij ons. Het toneelstuk dat ze dit keer brachten heette
“Loempia’s met entrecôte” van de hand van Geert Vandevenne, die meteen
ook zijn debuut als auteur maakte.
Dertig repetities lang gaven de toneelspelers het beste van zichzelf, met Bob
als coach aan hun zijde. De repetities startten steevast met een check-in
waarbij iedereen even kort deelde hoe het met hem of haar ging en vaak ook
nog een antwoord gaf op een speciale vraag die menig keer op de lachspieren
wekte.
Het resultaat was prachtig. De zaal ging meerdere keren plat van het lachen,
mensen kwamen de pauze in met stijve kaken van het lachen of een zakdoek
voor hun ogen om hun lachtranen weg te vegen. En de jeugd bleef maar gaan:
Leen en Dirk maakten ruzie, de pizza’s en loempia’s bleven maar komen, de
jeugd liep binnen en buiten en door elkaar, de verwarring was compleet.
Zalig.
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Bedankt Mathias, Marthe, Sien, Anna, Lone, Mila, Miro, Alix, Arwen, Mats en Vic
voor zoveel gedrevenheid. Zoals Bob het in zijn woordje aan de spelers
schreef: “Geniet er zelf ook volop van! Jullie staan aan het begin van wat
zonder enige twijfel een bijzonder boeiend leven zal worden. Wat jullie nu al
in jullie rugzakje hebben gestopt zal jullie heel ver brengen. Jullie zijn
absoluut, stuk voor stuk, toppers!!! Love you!”

Voor dag en dauw
Op zondag 5 juni organiseert gezinsbond Vissenaken in het kader van
‘open churches’ onderstaande activiteiten

Dauwyoga
En wat als ... we nu eens heel laat in de
nacht op het randje van de ochtend
samen in een kerkje de eerste
zonnestralen gaan begroeten met een
streepje Yoga ?
Antoon Walgrave , gediplomeerd yogaleraar uit Bunsbeek begeleidt ons en
zorgt voor zachte achtergrondklanken.
Het gaat door in de Sint Maartenkerk te Vissenaken van 5 u tot 6u30
Prijs : 10 euro voor niet leden en 8 euro voor leden
Inschrijven voor 1 juni via
https://forms.gle/A46LVWNXmgBadWF77 , via de QR
code, via gezinsbond.vissenaken@gmail.com of bij
Geert (0499/567921)
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Ochtendwandeling
Of wat als ... we samen met het
allereerste gefluit ons dorp al
wandelend zien ontwaken?
We vertrekken samen aan de Sint
Maartenskerk om 6u40 en wandelen
tot 8u
Deelname is gratis , inschrijven niet nodig

Ontbijt
En wat als... we daarna samen ontbijten ?
We zorgen voor een eenvoudig ontbijt in de Sint Maartenskerk van 8 u tot 9u
Prijs: 6 euro voor niet leden en 5 euro voor leden
Inschrijven voor 1 juni via
https://forms.gle/QfrfrqartBZXQ3C96 , via de QR
code,
via
gezinsbond.vissenaken@gmail.com of bij Geert
(0499/567921)

Na inschrijving voor deze activiteiten sturen we jullie een mailtje met
verdere betaalinformatie . Het aantal deelnemers voor de dauwyoga is
beperkt …
Meer informatie volgt later, hou alvast 5 juni vrij !
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Bezoek Sint-Marie-Geest –
Tourinnes-La-Grosse

Op zaterdag 25 juni ontdekken we Waals-Brabant met zijn authentieke
schilderachtige dorpjes en bezienswaardigheden.

"De Betoverende Tuin" in St-Marie-Geest is een echte aanrader. In het oude
stationsgebouw woont de Noorse Tone Aanderaa. In haar grote half-wilde
tuin en boomgaard organiseert ze jaarlijks een prachtige tentoonstelling met
werken van internationaal bekende kunstenaars.

In het landelijke kunstenaarsdorpje Nodebais ligt in het centrum een vijver
waar steeds reigers te zien zijn. Hier vertrekt onze wandeling naar het
waardevol bouwkundig erfgoed "de ferme d'Agbiermont". Onderweg kom je
al ogen te kort. In deze monumentale hoeve van de familie Van der Linden
werd de internationaal erkende keramiekkunstenaar Max Van der
Linden geboren. Hij woonde en werkte hier zijn hele leven en drukte mee zijn
stempel op het lieflijke Nodebais.
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We wandelen verder richting het kapelletje Gosin. Dat ligt werkelijk midden in
de natuur. Het werd in Gobertangesteen opgetrokken en is eigendom van de
familie Van der Linden. In dit kapelletje heeft de kunstenaar Max Van der
Linden het verbluffende verhaal van zijn overgrootmoeder uitgebeeld in
keramiek.
We nemen ook een kijkje in het eveneens pittoreske buurdorp Tourinnes-lagrosse. Max Van der Linden startte daar meer dan 50 jaar geleden een
schitterend kunstenparcours op dat nog steeds ieder jaar in november
gevolgd kan worden. We bezoeken de uitzonderlijke Romaanse kerk waar
eveneens werken van zijn hand te zien zijn.
In een authentiek dorpscafé lessen we onze dorst.
We sluiten de dag af met een etentje in Hamme-Mille.
De prijs voor een entreekaartje tot de "Betoverende Tuin" met inbegrip van
een drankje bedraagt 8 euro (leden krijgen een korting van 2€).
We komen samen aan de St.-Pieterskerk om 13u. om met wagens te
vertrekken naar Sainte-Marie-Geest (Saint-Jean-Geest), Rue du Tilleul 22.
Bij interesse graag een seintje via nicole.wollants@telenet.be of via gsm
0477/732713, tot 10/6.
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‘Bond-te’ bar en drone-initiatie
Op zondagnamiddag 21 augustus
staat de gezinsbond achter de
gezellige pop-up bar ‘de
Heerlijckheid ‘ in Vissenaken. Terwijl
de ouders genieten van een drankje
en een babbel, kunnen de kinderen
zich uitleven op een springkasteel.
We voorzien ook speelmateriaal voor
de jongsten.
Kinderen of volwassenen vanaf 10 jaar kunnen in de Kronkel een drone
initiatie volgen per duo van 2 personen (kunnen 2 kinderen zijn of een kind
met één van de ouders…). Een eerste sessie start om 14 u , bij voldoende
vraag zal er een tweede sessie worden gepland later in de namiddag.
Prijs bedraagt 12,5 euro voor niet-leden en 10 euro voor
leden (per persoon). Inschrijven kan via deze link
https://forms.gle/53JrFvLAQJQ9En1QA , via
onderstaande QR code, via
gezinsbond.vissenaken@gmail.com of bij Agnes
(0498/775536). Het aantal deelnemers is beperkt!
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Rondreis Friesland

van 12 tot en met 17 september
De Gezinsbond Vissenaken organiseert voor haar leden een originele
groepsreis naar Friesland met Lauwers reizen.
Programma:

Op dag 1 bereiken we Friesland langs de Afsluitdijk die het IJsselmeer afsluit
van de Waddenzee. Indien de reistijd meevalt bezoeken we er het Wadden
Center. Na de lunch reizen we door naar Sneek, het centrum van Zuidwest
Friesland en qua grootte de derde stad. We bezoeken het mooi historisch
centrum en het Rijksmonument Waterpoort. We reizen verder door naar de
hoofdstad Leeuwarden.
Dag 2 reizen we richting noord en bezoeken we de vissershuisjes in
Moddergat. In de namiddag verkennen we Leeuwarden, de hoofdstad van
Friesland. Een gegidste stadswandeling en het authentieke praamvaren door
de binnenstad kunnen ons zeker bekoren.
Dag 3 beginnen we al vroeg aan een uitstap met autocar en veerdienst naar
het Waddeneiland Schiermonnikoog. Dit autovrije eiland is maar 18 km lang
en 3,5 km breed, maar heeft een bijzondere en rijke fauna en flora. Het is
Nationaal Park sinds 1989 en Werelderfgoed sinds 2009. In de voormiddag
plannen we een gegidste dorpswandeling met een ervaren eilandkenner. Na
de lunch verkennen we met de fiets de bijzonderste plekken van het eiland.
Dag 4 brengen we een bezoek aan het Koninklijk planetarium van Franeker,
de ster van de elfsteden. We maken er ook een stadswandeling. De autocar
brengt ons verder noordelijk naar de hoogste terp van Nederland in
Hegebeintum. We nemen een kijkje in het bezoekerscentrum en klimmen
naar de schilderachtige oude kerk. Boven op de terp krijgen we een
fantastisch uitzicht op de wijde omgeving. We reizen door naar de
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zeehavenstad Harlingen voor een bezoek aan een aardewerk- en tegelfabriek.
Daarna wandelen we naar de Noorderhaven met zijn mooie monumentale
gebouwen en aangemeerde schepen en naar de kleine Zoutsloot met zijn
schilderachtige grachtenhuizen uit de 17de en 18de eeuw .
Dag 5 rijden we naar Oost-Friesland naar het oudste veenkanaaldorp
Heerenveen. We wandelen er langs de"Oenemastate", "De Crackstate" en
“Molen Welgelegen”. De namiddag brengen we door in het Koninklijke bos
Oranjewoud.
Dag 6 ronden we onze Friesland reis af met een bezoek aan het Ir.D.F.Woudagemaal, Unesco werelderfgoed, in Lemmer. Het is het grootste nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld dat het overtollige water in de Friese
boezem moet afvoeren naar het IJsselmeer. Vooraleer we de terugweg naar
Vissenaken aanvangen, maken we nog een bootvaart in Giethoorn, het
Venetië van Nederland, gelegen in de provincie Overijssel.

Prijs op basis van 20 tot 29 deelnemers: 1053 euro/persoon op basis van
dubbele kamer.
Prijs op basis van 30 deelnemers: 965 euro/persoon.
Toeslag singel: 270 euro/persoon.

Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

Luxe autocarvervoer reizen Lauwers **** voorzien van airco,
relaxseats, bar, toilet.
Reisbegeleider/gids.
6 dagen/ 5 nachten in een zeer goed ****hotel Van der Valk in
Leeuwarden op basis van half pension.
6 extra lunches.
Alle uitstappen , toegangsgelden, boottochten en gewoon
fietsverhuur.
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Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Annulatieverzekering ( 6.30 % van de totale reissom ).
Bijstandsverzekering ( 3 euro/dag/persoon = 18 euro/persoon ).
Dranken tijdens de maaltijden.
Persoonlijke uitgaven.
Vrijblijvend fooi voor chauffeur en gids.
+ 8 euro/persoon voor elektrische fiets.

Minimum aantal deelnemers voor deze reis is 20 personen. De organisator
heeft het recht de reis te annuleren indien er minder dan 20 reizigers zijn, mits
terugbetaling van het voorschot en verzekeringspremie(s). Maximaal 30
deelnemers.

Niet-leden kunnen meegaan indien ze lid worden van de Gezinsbond
Vissenaken voor €42,- per gezin. Leden van andere afdelingen worden
beschouwd als leden.
Inschrijven door ondertekenen van het inschrijvingsdocument:
Wie deze exclusieve reis wil meemaken brengt het inschrijvingsdocument
ingevuld en ondertekend door de (beide) deelnemer(s) binnen bij Nicole
Wollants, Metselstraat 66 te Vissenaken, Tel. 016 822 436 of 0477 732 713.
Digitaal inschrijven en ondertekenen kan via nicole.wollants@telenet.be.
Sommige deelnemers hebben reisverzekeringen die aan hun bankrekening
gekoppeld zijn. De voorwaarden van deze speciale reisverzekeringen bepalen
dat rechtstreeks aan Lauwers Reizen betaald moet worden. Om deze reden zal
Lauwers Reizen de factuur zelf naar alle deelnemers sturen en moet niemand
betalen aan de Gezinsbond Vissenaken. Wie ondertussen reeds een voorschot
betaalde zal dit teruggestort krijgen.
Lauwers Reizen nv zal begin juni vragen om een voorschot te storten en eind
juli zal het saldo gevraagd worden.
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BESTELBON REIS FRIESLAND
Rondreis in Friesland van 12 tot en met 17 september 2022
Inschrijven en ondertekenen voor 31 mei 2022
Dit document ingevuld en ondertekend door de (beide) deelnemer(s)
binnenbrengen bij Nicole Wollants, Metselstraat 66 te Vissenaken, Tel. 016 822
436 of 0477 732 713 of digitaal via nicole.wollants@telenet.be
Betalen na ontvangst van factuur van Lauwers reizen nv.
persoon 1

persoon 2

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Adres
Email
GSM
Betaalt toeslag Single (ja/neen)
Optie Annulatieverzekering 6,3% (ja/neen)
Optie Bijstandsverzekering €3/dag/pers
(ja/neen)
Optie elektrische fiets = + €8 (ja/neen)

Bijzondere wensen die de deelnemer heeft i.v.m. eten, etc.:
Ondergetekende bevestigt deel te nemen aan de groepsreis met Lauwers
reizen zoals in de bijgevoegde inschrijvingsinfo beschreven. Als klant heb je
kennis genomen van de algemene voorwaarden zoals beschreven
op www.lauwers.be
Plaats, datum en handtekening(en) van de inschrijver(s), voor akkoord
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Puzzelkampioenschap
Op zondagnamiddag 23 oktober puzzelen we samen dat de stukken er af
vliegen !
Wat is er leuker dan samen
met je kinderen , familie of
vrienden te zoeken naar de
juiste stukjes ? Ontspanning
en plezier gegarandeerd… elk
team gaat samen voor
eenzelfde doel en er is geen
mogelijkheid om aan iets
anders te denken.
En natuurlijk wordt 1 team uiteindelijk onze allereerste Vissenaakse
puzzelkampioen, een historische gebeurtenis…
We voorzien een hapje en drankje zodat het puzzelbrein niet kan stilvallen.
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven voor dit
puzzelkampioenschap volgt in het najaar.

Hou ook alvast zaterdag

5 november vrij in jullie agenda, dan

komen Sint Maarten en zijn paard van stal en brengen warmte en licht
in ons dorp.
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Dienst: verkooppunt
Locatie: Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, 3300 Tienen.
In het verkooppunt van de Gezinsbond kunnen leden volgende kaarten kopen
aan voordelige tarieven: NMBS-passen met 5 % spaarkorting: Go Pass (Youth
Multi), Rail Pass (Standaard Multi 1ste of 2de klas) en Key-Card (Local Multi
2de klas).
OPGELET: De NMBS passen kunnen nog aangekocht worden tot
31/05/2022. Daarna stopt de samenwerking met de NMBS.
Lijnkaarten: € 1,60 korting , dit is een spaarkorting van 10 %
Kinepolis tickets: je kan deze online kopen via kinepolisvouchers. Er wordt
automatisch € 2 spaarkorting per gekocht ticket geplaatst op je lidspaarkaart.
Je krijgt via mail het bestelde aantal voucher codes toegezonden. Hiermee
kan je naar keuze online je zitjes boeken, of een print van je codes meenemen
en ter plaatse inruilen voor tickets.
Prijs

Spaarkorting

LIJNKAARTEN

€ 16

€ 1,60

GO PASS 2e
klas

€ 55

€ 2,75

RAIL PASS
1ste klas

€ 132

€ 6,60

RAIL PASS 2e
klas

€ 87

€ 4,35

KEY CARD 2e
klas

€ 27

€ 1,35

KINEPOLIS

€
11,70

€2

Deze kortingen worden
onmiddellijk op je lidkaart gezet en
vastgelegd in een online
portemonnee. Van zodra je €5 bij
elkaar gespaard hebt, kan je per
schijf van €5 afhalen.
Hoe werkt het? Je bestelt wat je
nodig hebt tijdig bij Agnes
Vandersmissen via mail op
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
of op het nummer 016/ 821 377 of
op GSM 0498 775 536. Niet alles is
in voorraad!
Nadien haal je dit af op
Metselstraat 74, 3300 Vissenaken.
Zorg voor cash geld, want er is
geen Bancontact.
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Dienst: lid(spaar)kaart
Uitgebreide informatie vind je op onze website.
Wanneer je iets aankoopt bij een deelnemende handelaar, krijg je korting via
je lidkaart. De handelaar plaatst de korting in je online portemonnee via zijn
terminal en jouw lidkaart. Met de opgespaarde korting kan je per schijf van
5 euro betalen in een van de aangesloten handelszaken.
In Vissenaken
- Brouwerij Vissenaken, Metselstraat 74, 3300 Vissenaken
www.brouwerijvissenaken.be

-

Biohoevewinkel Yggdrasil, Vissenakenstraat 381, 3300 Vissenaken.
Groenten, fruit, melkproducten en droge voeding www.yggdra.be

In Tienen
- Lingerie Charis, Spiegelstraat 4, 3300 Tienen www.lingerie-charis.be
- HFK Kestens, elektro, kachels, gereedschappen,
Gilainstraat 122, 3300 Tienen www.hfk.be
- Elektro Lefevre, Sliksteenvest 45, 3300 Tienen
www.elektro-lefevre.be

-

Standaard Boekhandel Tienen, Nieuwstraat 22, 3300 Tienen
www.standaardboekhandel.be/winkels/tienen

-

JBC Tienen – Vinckenboschvest 77 – 3300 Tienen
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/kleding-schoenen/jbc

-

Torfs - Leuvenselaan 474, 3300 Tienen https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/kleding-schoenen/torfs

In omliggende gemeenten
- Brood en banket Vandenbeck, Leuvensesteenweg 95, Roosbeek
www.vandenbeck.com

-

Aardappelhof, Leuvensesteenweg 5, Roosbeek
www.aardappelhof.be

-

Optiek Philippe Peeters, Leuvensesteenweg 292, Boutersem
www.optiekphilippepeeters.be

-

Brood en banket Ivernici, Kerkomsesteenweg 137 A, Boutersem
Huishoudhulp Daoust, Bondgenotenlaan 150 Leuven
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/wonen/daoustdienstencheques
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