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VIVA-SVV Brabant 
Zuidstraat 120
1000 Brussel
Tel: 02 546 14 14 
Fax: 02 546 14 08
E-mail: viva-svv@fsmb.be
www.viva-svv.be

Voorwoord
Beste vriend, beste vriendin

We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. 2017 was een moeilijk 
jaar voor enkelen onder ons (overlijdens, ziekte, vertrek,...) Het leek 
wel alsof elke dag wat nieuw triests bracht. Aan u, aan mij en aan vele 
anderen over de  wereld.

Wat onze beweging betreft was 2017 een rijk jaar, gevuld met activiteiten 
die onze waarden hoog in het vaandel droegen. Waarden zoals gelijkheid, 
toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg en educatie, de strijd tegen 
alle vormen van discriminatie en geweld, meer specifi ek intrafamiliaal 
en geweld binnen het huwelijk. 

Het jaar 2018 staat in de startblokken. Een jaar waarin nieuwe 
gemeentelijke verkiezingen plaatsvinden. Als eerste niveau van 
burgerschap en de democratie is de gemeente de bestuursinstantie die 
het kortst bij de mensen staat. Zoals gewoonlijk zullen onze medewerkers 
hun uiterste best doen om de lokale afdelingen bij te staan en te 
versterken. Met overtuigende woorden en een programma dat rijk gevuld 
is met onze waarden van gelijkheid, solidariteit en ons streven naar een 
goede levenskwaliteit voor alles en iedereen. Om dit te verwezenlijken 
zullen goede workshops en lezingen beschikbaar zijn voor iedereen die 
ons gemeenschapsproject en idealen een warm hart toedraagt.

Ik kan niet genoeg herhalen dat onze politiek er één moet zijn van 
gelijkheid, waarin ook vrouwen hun plek moeten kunnen vinden. 
Uiteraard niet om als meubelstuk of mooie kameraankleding te dienen, 
maar dit in het kader van het bouwen aan een evenwichtige, serene en 
inclusieve samenleving.

Rest me enkel nog om jullie en al jullie dierbaren een uitstekend 2018 toe 
te wensen op alle mogelijke vlakken. Moge solidariteit het vlaggenschip 
van onze beweging zijn en blijven! 

Solidair de uwe,

Eliane Lepoivre- Daels
Voorzitster

Vind ons op facebook!
www.facebook.com/vivasvv.brabant
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Vrouw in de kijker

Veronique is een vrolijke, veelzijdige 
duizendpoot die bij de meesten wellicht 
vooral gekend is vanwege haar 
acteercarrière. Zo vertolkte ze onder andere 
rollen in verschillende fi lms en series zoals 
Spring en Amika, had ze een carrière als 
Ketnetwrapper en was ze zelfs verscheidene 
jaren frontzangeres van de Ketnetband.
In 2013 zei ze het grote scherm (voorlopig) 
vaarwel en richtte zich volledig op de 
creatieve microbe die in haar broeide.

Zo schreef ze in tussentijd 2 breiboeken en 
stampte ze een eigen breilabel uit de grond 
dat in 2016 onder andere heeft samengewerkt 
met de kledingketen ZEB. Ook een eigen 
koffi  elabel met twee bijhorende koffi  ebars 
mochten niet ontbreken. 

Ondertussen is deze bezige bij ook een 
kersverse en fi ere mama en houdt ze volgers 
via haar instagrampagina op de hoogte 
van het reilen en zeilen in het leven van 
een jonge mama. Zo deelde ze onder andere 
een foto waarop ze met trots haar zoontje 
Otto borstvoeding geeft. Dat doet ze met een 
duidelijke boodschap: “Borstvoeding is bij veel 
jonge mama’s onbekend en daarom nog altijd 
taboe. Ik probeer borstvoeding in een positief 
daglicht te plaatsen, want het is zo een mooi 
fenomeen. Borstvoeding geven is prachtig, 
één van de mooiste dingen uit de natuur. Stel 
je voor hoe een vrouw letterlijk haar kind kan 
voeden met haar lichaam. In mijn ogen is dat 
schoonheid, een vorm van goddelijkheid. Te 
weten dat mijn lichaam niet enkel een levend 
wezen kan creëren en op de wereld kan 

Veronique 
Leysen

zetten, maar dat het werkelijk ook de baby 
kan voeden met melk uit mijn eigen borsten, 
brengt me telkens opnieuw in een staat van 
vervoering. Het is een voorrecht om vrouw 
te zijn” Als voorvechtster van borstvoeding 
ijvert ze ook voor een betere ondersteuning 
van jonge  mama’s die hiermee willen 
starten: “Kersverse moeders zitten vaak met 
vragen en hebben nood aan ondersteuning 
om nog beter voor hun kindje te zorgen. Ze 
vinden het idee van borstvoeding geven eng 
of zijn onvoldoende geïnformeerd, waardoor 
het soms mislukt. Jonge mama’s hebben 
daarom nood aan de juiste begeleiding”

We hadden het zelf niet beter kunnen
zeggen! Chapeau! Want ook wij willen 
jonge ouders steunen door mee de juiste 
begeleiding aan te beiden. Daarom gaan 
we in maart van start met de workshop 
‘3, 2, 1 … START (met borstvoeding)!’ 
in Haacht.

Doen waar je je goed bij voelt
Door de actieve wijze waarop borstvoeding 

momenteel wordt gepropageerd, voelen 
moeders die ervoor gekozen hebben 

flesvoeding te geven zich soms minder 
goed over deze keuze. De voordelen van 
borstvoeding zijn talrijk, maar het mag 

uiteraard geen pressiemiddel zijn om moeders 
die een andere keuze overwegen een 

schuldgevoel te bezorgen. 
Elke keuze verdient evenveel respect!

zetten, maar dat het werkelijk ook de baby 
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Viva-SVV Brabant swingt het nieuwe jaar in!

Inschrijven? Via viva-svv@fsmb.be of 02/546.14.14 of 02/546.14.20

Een prachtige charmante en compacte 
stad aan het water met veel leuke hoekjes 
en kantjes om te ontdekken. We nemen 
een speelse duik in de stad en in het 
speelgoedmuseum waar je kan spelen 
met het speelgoed van in je jeugd! 

  Zaterdag 21 april 2018
  om 10u aan het speelgoedmuseum
  Mechelen
  € 20 (dit omvat de rondleidingen, 
  toegangsgelden en een koffie)

20 euro p.p.

Merkwaardig 
Mechelen  

5

Springrolls
Rol de lente in met deze heerlijke 
lenterolletjes! Een simpel concept en 
eenvoudig om te maken maar met heel 
veel mogelijkheden én lekker verfrissend.

  Dinsdag 13 maart 2018 om 19u30
  Viva-SVV lokaal, Professort Scharpélaan 5,  
  Begijnendijk
  --------------------------
  Vrijdag 16 februari om 19u30
  Viva-SVV lokaal, Molenborre 12a, Halle
  --------------------------
  Woensdag 21 februari 2018 om 19u
  Viva-SVV lokaal, Grote Markt 1-2, Vilvoorde

Woodburning  

Iets leuks schrijven of tekenen op hout 
kan prachtige resultaten opleveren. Het 
is echter nóg veel leuker als je iets in hout 
kan branden! Als klap op de vuurpijl, ga 
je gegarandeerd naar huis met een leuke 
eigen creatie in hout of kurk.

  Dinsdag 13 maart om 19u30
  Viva-SVV lokaal, Haacht

10 euro p.p.

10 euro p.p.
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Viva-SVV Brabant swingt het nieuwe jaar in!

Pluizige pompons 
Pluizige konijntjes, gekke monstertjes, 
vrolijke slingers,... Pompons kan je 
gebruiken om vanalles mee te maken en op 
te fl euren! We leren zelf pompoms maken en 
gaan dan zelf aan de slag om enkele leuke 
dingen in elkaar te knutselen.

  Donderdag 5 april 2018 om 13u30
  De Curve, Baron De Becker-Remyplein,  
  Kessel-lo
  --------------------------
  Woensdag 11 april 2018 om 14u
  Viva-SVV lokaal, G. Gibbonstraat 6, 
  Sint-Pieters-Leeuw

Easy make-up
Tijdens deze workshop leer je enkele tips 
en tricks voor een snelle en/of natuurlijke 
make-up die je gemakkelijk dagelijks kan 
aanbrengen. Wat zijn handige trucjes? Wat 
moet je net zeker niet doen? Een make-up 
deskundige legt het je allemaal uit!

  N.t.b.
  N.t.b.

Croquelicious 
Niks lekkerder dan een krakende, krokante 
croque. Behalve de klassiekers, zijn er ook 
nog vele andere verrassende en gezonde 
recepten te ontdekken! Kraak en smul met 
ons mee!

  Donderdag 8 maart 2018 om 19u30
  Viva-SVV lokaal, Markt 24, Zoutleeuw
  --------------------------
  Woensdag 11 april 2018 om 19u
  Viva-SVV lokaal, Grote markt 1-2, Vilvoorde

10 euro p.p.

Buikdans
Exotische muziek, vrolijk rinkelende pakjes, 
zwoele dansmoves en een geweldige work-
out, wat kan je meer verlangen van een 
avond? Voor één avond transformeren we 
ons lokaal om tot het verre Oosten... Ben jij 
er ook bij?

  N.t.b.
  N.t.b.

Inschrijven? Via viva-svv@fsmb.be of 02/546.14.14 of 02/546.14.20

5 euro p.p.

10 euro p.p.

10 euro p.p.
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Viva-SVV Brabant swingt het nieuwe jaar in!

Smoothies
Na de zware feestdagen en met de zomer 
in het vooruitzicht kan ons lichaam weer 
wat extra vitamientjes en lichte maaltijden 
gebruiken. In deze workshop gaan we aan 
de slag met vers fruit en verse groenten. We 
bespreken hun gezonde eigenschappen en 
maken samen voor enkele kwaaltjes een 
smoothie of sapje. We proeven een achttal 
smoothies en praten gezellig na.

  Zaterdag 20 januari 2018 om 10u
  Eugeen Colsstraat 17a, Bekkevoort
  I.s.m.: Vorming+

7 euro p.p.

Alcoholvrije maand
Ook dit jaar staat er weer een alcoholvrije maand in de startblokken! 
Tijd om eens na te denken over ons alcoholgebruik en stil te staan 
bij onze leefgewoontes. Wij helpen je alvast graag op weg!

Mocktails?! Bijzonder zonder!

Het gaat hier niet over de gekende kleurrijke, vaak zoete alcoholische drankjes 
(beter bekend als cocktails) maar over hun non-alcoholische zusjes! 
Even vrolijke en smakelijke mengsels en dat allemaal zonder een druppel alcohol.

In de maand februari wordt er opgeroepen om een maand lang geen (of zo weinig mogelijk) 
alcohol te drinken. Of je het nu doet om gezondheidsredenen, om eens bij je alcoholgebruik 
stil te staan of omdat je alcohol altijd al gemakkelijk aan de kant kan laten staan: de maand 
wordt sowieso leuker met enkele lekkere non-alcoholische drankjes!

Daarom organiseren we in deze periode enkele workshops ‘Mocktails!’ 
maar ook smoothies zijn een leuk alcoholvrij alternatief.  

Mocktails 
Een lekker, fris en fl eurig drankje: daar 
kan iedereen wel eens van genieten! Het 
moet echter niet (altijd) met alcohol zijn, 
tijdens deze workshop maak je lekkere 
alternatieven die sowieso in de smaak 
vallen.

  Dinsdag 23 januari 2018 om 19u30
  Viva-SVV lokaal, Professort Scharpélaan 5,  
  Begijnendijk
  --------------------------
  Donderdag 2 februari 2018 om 13u30
  Viva-SVV lokaal, De Curve, 
  Baron De Becker-Remyplein, Kessel-lo
  --------------------------
  N.t.b. juni 2018
  Tremelo

7 euro p.p.
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Viva-SVV Brabant swingt het nieuwe jaar in!

Green shopping: 
sac-à-vrac  
Al eens van een sac-à-vrac gehoord? 
Deze mooie, ecologisch verantwoorde zakjes 
houden binnenkort jouw voorraadkast
netjes georganiseerd. Kom ze zelf naaien
onder vakkundige begeleiding. Wij voorzien 
al het nodige materiaal!

  Dinsdag 22 maart
  Mechelsestraat 70, Leuven
  

8

5 euro p.p.

9

Ons opleidingsaanbod

Mode: 
Dameskleding, 
Kinder- en tienerkleding, 
handtassen,...

Kookworkshops: 
Basiskoken, 
Proef de wereld,...

Creatief: 
Decoratief in de woning,...

Huishoudhulp

Je kan het volledige aanbod en alle 
leslocaties terugvinden op de website: 
www.cvo-svv-brabant.be 

CVO Viva-SVV Brabant heeft ook in 
het voorjaar allerlei boeiende cursussen 
klaarstaan. 
We beschikken over een ruim aanbod 
cursussen die doorgaan op verschillende 
locaties in Vlaams Brabant. Dit aan fi jne 
prijzen voor zowel mannen als vrouwen 
vanaf 16 jaar.
 

CVO VIVA-SVV Brabant

CVO Viva-SVV Brabant
Mechelsestraat 70
3000 Leuven
Tel: 016 58 43 96
cvo.svv.brabant@belgacom.net
Facebook: CVO VIVA SVV Brabant

7 euro p.p.
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Groeien is samen knoeien en bloeien!
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Opvoeden kan een doolhof aan goedbedoeld, 
maar verwarrend advies zijn. De keuzes die 
je dagelijks moet nemen kunnen overwel-
digend aanvoelen. Ga voor goed genoeg! 
Samen wordt alles zoveel lichter. Daarom 
stelt Viva-SVV Brabant je met veel trots haar 
gezinsondersteunend aanbod voor. Want sa-
men komen we er wel! 

We stellen jullie dan ook graag voor aan onze 
gezinsondersteunende workshops te Haacht 
die het resultaat zijn van een mooie samen-
werking tussen ons consultatiebureau te 
Haacht (Markt 5) en vroedvrouwenpraktijk 
de Wolk. 

Praatavond met Nina Mouton: 
‘Real but not perfect’
Ouder zijn, het is vaak prachtig. Maar 
het kan ook veel twijfels, vragen en 
gevoelens oproepen: Doe ik het goed? Wat 
is eigenlijk goed? Deze avond praten met 
met gezinspsychologe Nina Mouton over 
‘goed genoeg’, want geen enkele ouder is 
perfect en dat moet ook helemaal niet.

  Donderdag 17 mei 2018 om 19u30
  Haacht

Samen knutselen op 
de familiehappening

  Zondag 20 mei
  GC Den Breughel, Haacht 

Zwanger in Haacht  
Met een kindje op weg, is het soms moeilijk 
om door het bos de bomen nog te zien. Er 
is een overvloed aan informatie en allerlei 
praktische zaken die je moet/kan/mag 
regelen.
Een ervaren vroedvrouw geeft uitleg bij 
belangrijke dingen waar je op tijd aan moet 
denken en die ook zeker in je voordeel kun-
nen spelen! 
Kom alles te weten, wat er te weten valt over 
zwanger zijn in Haacht.

 Woensdag 7 maart 2018 om 19u30
  --------------------------
  Woensdag 10 oktober 2018 om 19u30
  Consultatiebureau, Markt 5, Haacht

Mijn hoop is dat ze zich herinneren dat ik probeerde
Zelfs wanneer ik moe was, zelfs wanneer ik gestresseerd was

Ik hoop dat ze zullen weten dat ik het voor hen deed
En dat ik steeds de bedoeling had om super en fantastisch te zijn

Maar dat  ik de meeste dagen gewoon goed genoeg kon zijn. 
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Groeien is samen knoeien en bloeien!

Overheen Vlaanderen schieten de Huizen van 
het Kind als paddenstoelen uit de grond. Vaak 
is er in elke gemeente een ruim aanbod voor 
gezinnen met jonge kinderen, maar is alles heel 
versplinterd en bijgevolg moeilijk vindbaar. Het 
huis van het kind brengt per gemeente iedereen 
samen die iets met opvoeding te maken heeft: 
vrijwilligers, buitenschoolse kinderopvang, 
scholen, verenigingen, ... 
Ga zeker eens op ontdekking, misschien is er in 
jouw gemeente ook wel één?

Viva-SVV Brabant zet zich in voor (jonge) 
ouders. Niet enkel ben je samen met je kindje 
steeds welkom in één van onze consultatiebu-
reau’s van Kind en Gezin, we bieden ook graag 
vele opvoedingsondersteunende activiteiten 
aan in de Huizen van het Kind waarmee we een 
partnerschap zijn aangegaan.

Viva-SVV als 
partner van het huis 
van het Kind

Vilvoorde:
De boomhut: 
elke eerste dinsdag van de maand
Locatie: Consultatiebureau, Grote Markt 1-2, 
Vilvoorde

Halle:
Zaterdag 10 maart om 14u: 

Carnavalsmaskers maken
Woensdag 16 mei 2018 vanaf 12u:

Samenspeeldag
Brouwerijstraat 32, Halle

Vrijdag 18 mei 2018 om 19u30: 
Babymassage

Locatie: Consultatiebureau, Molenborre 14, Halle

Haacht:
Donderdag 17 mei om 19u30: 
 Nina Mouton: Real but not perfect!
Zondag 20 mei: 
 Samen knutselen op de familie  
pic-nic te Haacht
Locatie: Consultatiebureau, Markt 5, Haacht

Zellik:
april/mei.: EHBO voor baby en kind
Andere activiteiten zijn nog volop 
in ontwikkeling
Locatie: Frans Thirrystraat 6, Zellik

Liedekerke:
Samenknutsel- en speel activiteiten tijdens 
de schoolvakanties!
Locatie: N.t.b.

3, 2, 1 … START (met borstvoeding) ! 

Ben je een aanstaande ouder en wil je je kindje borstvoeding geven, of 
twijfel je daar nog over? Tijdens deze interactieve workshop, gegeven 
door ervaren vroedvrouw, is er veel ruimte voor al je vragen: Wat is 
hoofdzaak, wat is bijzaak ? Waar moet ik op letten, hoe kan ik me 
voorbereiden? Is het echt zoveel beter dan de fl es?  Hoort 
pijn erbij? Waarheen als het pijn doet? Kan ik een hulplijn 
bellen? Haal ik best al een kolfapparaat in huis?  Welke 
beslissing je uiteindelijk ook maakt, je leert sowieso iets bij!

  Woensdag 6 juni en 7 november 2018 om 19u30
  Consultatiebureau, Markt 5, Haacht
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Interview

Viva-SVV Brabant is er voor 
iedereen! Dat leidt tot hele mooie 
samenwerkingen, maar ook tot 
verhalen die over de generaties 
heen lopen. Een van de mooiste 
voorbeelden daarvan is terug te 
vinden in onze afdeling te Diegem 
waar Chris zich onder andere samen 
met haar dochter en kleindochter 
met en ziel inzet voor tal van 
activiteiten.

Viva is een rode draad doorheen jullie leven, 
maar hoe zijn jullie er terecht gekomen?

Chris: Jaren geleden ondersteunden onze 
bestuursleden het ziekenfonds die tijdens 
het groot verlof vakanties organiseerde.  
Als kinderen uit een groot gezin gingen 
mijn zus en ik mee naar zee. Daar keken we 
jaarlijks naar uit want we maakten er tal-
rijke vrienden. Als tiener stak ik al eens de 
handen uit de mouwen bij een activiteit en 
zo werd ik geleidelijk aan een vaste waarde 
bij alle activiteiten. Sinds 2002 zit ik in het 
bestuur waarvan ik in 2008 voorzitster 
werd.

Liesbeth: Ik ben van kleins af bij de 
Eekhoorntjes (kindergroep in Diegem). 
Eén keer per maand werden we door een 

Viva-SVV 
over de generaties heen! 
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Interview

eens een familielid of vriendin mee en die 
voelen zich altijd meteen welkom. 

Hebben jullie een bijzonder Viva-moment 
dat jullie altijd zal bijblijven?

Liesbeth: De jaarlijkse uitstappen naar een 
pretpark en het sinterklaasfeest zijn toch 
altijd heel speciaal. De Sint komt voor alle 
kindjes die ook reeds vriendjes zijn, dat is 
echt iets om elk jaar naar uit te kijken .

Chris: Op knutselnamidagen zijn we ook 
meestal alledrie aanwezig wat voor hele 
mooie momenten samen zorgt. Ook ons 
samen uitleven in een pretpark is onverge-
telijk.

Wat is jullie droom voor viva-SVV naar de 
toekomst toe ?

Liesbeth: Voor mij in het bijzonder dat onze 
kindergroep nog lang zal blijven bestaan en 
groeien. Ook onze afdeling van Diegem zou 
nog zoveel groter kunnen worden. Dit is echt 
een doel van ons naar de toekomst toe.

Chris: Mijn droom is dat we in de toekomst 
nog meer verborgen talenten tegenkomen 
en deze mensen dan een duwtje in de rug 
kunnen geven om hun talent te delen met 
anderen.

bestuurslid op woensdagnamidag van 
school opgehaald en gingen we in een 
zaaltje een fi lm kijken, daarbij kregen we 
chips en een drankje als traktatie. Je kan 
je wel voorstellen dat we daar enorm naar 
uitkeken! 

Vertel ons eens hoe de 3 generaties betrok-
ken zijn met Viva-SVV?

Liesbeth: Ikzelf ben lid en vrijwilliger , mijn 
dochtertje Sienna is lid van De Eekhoorntjes.

Chris: Het leuke aan ons verhaal is dat we 
samen betrokken zijn , we helpen bijvoor-
beeld samen met het klaarzetten van de 
zaal bij een activiteit. Zoals mijn kleindoch-
ter Sienna, zij is nu 4,5 jaar en sleurt met 
stoelen en tafels . Op die manier draagt zij 
reeds haar steentje bij als vrijwilligster. Wat 
ze trouwens enorm graag doet.

Wat maakt Viva zo bijzonder voor jullie?

Chris:  Typisch voor Viva zijn de toff e activi-
teiten en warme ontmoetingsplaatsen waar 
mensen met gemeenschappelijke interesses 
elkaar vinden.

Liesbeth: Inderdaad, wat Viva bijzonder 
maakt is dat ze met vele leuke activiteiten 
en workshops voor jong en oud vele mensen 
samen brengt. Zelf breng ik al gemakkelijk 
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Aarschot • 0496 84 71 50 / karinavankets@hotmail.com / Facebook: SVV VIVA Aarschot

Betekom-Begijnendijk • 016/ 53 27 92/ peeters.ingrid@gmail.com

Maandelijks Bloemschikken
16/01, 20/2, 20/03, 17/04, 15/05, 12/06  
Di 23-1 Mocktails! [19u30]
Di 13-3 Lenterolletjes [19u30]

Boutersem • 016 73 44 66

Iedere woensdagavond Hobbyatelier (19u-22u) 
Elke maandag en vrijdag  Danslessen voor senioren (10u15 tot 11u15)

Diegem • 049818 16 06 / chris.blanckaert@compass-group.be / Facebook: Viva-SVV Diegem

maart (n.t.b.)  Kookworkshop: Dames met ballen
Za 28-4  Moederkesfeest
Di 5-6  Pretparkuitstap

Diest • 0475 81 09 72 / sonia.laermans@skynet.be

Glabbeek • 0486 62 89 19 / annpierlet@hotmail.com / Facebook:Viva-SVV afdeling Glabbeek

Vrij 2-2 Nieuwjaarsdrink
Vrij 2-3 Vivacafé
Do 29-3 Paasmenu bereiden
Vrij 27-4  Wijnproeverij
Vrij 22-6  Hapjes en sapjes

Haacht • 016 26 70 29 / karin.jiroflee@telenet.be / Facebook:Viva-SVV Haacht

Wo 7-2 Aromatherapie
Di 13-3 Woodburning
wo 11-4 Kinderyoga
Wo 25-4 Corestilo Stijladvies
Zo 17-6 IJssalon

Halle • 0479 79 98 44 / christiane.denayer@telenet.be / Facebook: Viva-SVV afdeling Halle

Vrij 16-2 Lenterolletjes maken [19u30]
Za 31-3 Bloemschikken lente [10u]
Vrij 20-4 Help, mijn kind wil op Facebook [19u30]
Za 5-5 Klussen met elektriciteit [10u]
Vrij 18-5 Babymassage [19u30]

Activiteiten VIVA-SVV Brabant
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Herent • 0476 36 00 99 / arlette.caes@herent.be

Za 13-1 Nieuwjaarsreceptie (13u)
Zo 13-5 Moedersfeest (13u)
Zo 7-10 Zo maar namiddag (12u)

Holsbeek • 016 44 85 61/ gerda.gilbert@pomvlaamsbrabant.be

Wo 14-2 Samenknutselworkshop: Carnavalmaskers (14u)

Kapelle-op-den-bos • 0479 26 39 54 / joske.lauwers@telenet.be

Do 29-3 Paasbloemschikken
Zo 29-4 Lentewandeling en pannekoekenfestijn
Wo 28/2, 7/3, 21/3, 28/3 Relaxatietechnieken

Kessel-Lo • 0479 91 11 94

Do 4-1 Gezonde brooddoos (13u30)
Do 1-2 Mocktails (13u30)
Do 15-2 Samenknutselworkshop: Cupcakes versieren (13u30)
Do 22-3 Knabbels en Babbels (13u30)
Do 5-4 Samenknutselworkshop: Pluizige pompons (13u30)

Leuven • 02 546 14 14 / viva-svv@fsmb.be

n.t.b. Naai-initiatie: sac-a-vrac (20u)

Liedekerke • 0475 73 53 32 / VIVAmastraet@telenet.be / Facebook: VIVA SVV Liedekerke

Elke maandag Yoga (van 18u30-19u45/20u-21u15)
Za 24-3 Italiaans eetfestijn (17u-22u)

Linter • kimhappaerts@hotmail.com NEW / Facebook: viva linter

Vrij 20-4 Vrolijke cocktails en snelle hapjes
Wo 18-7 Cupcakes versieren
Vrij 14-9 Croquelicious!
Wo 31-10 Kinderknutselactiviteit
n.t.b.  (ergens in november) Workshop: Make up

Lot • 02 380 24 98 / miavangramberen@hotmail.com

Machelen • 0473/52 38 23 / dominique.vanrompaey@telenet.be 
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Rillaar • 016/50 06 88 / nicole.vanemelen@fsmb.be

Vrij 2-3 EHBO voor volwassenen (19u)

Rotselaar • 0473 46 21 54 / dianediscart@hotmail.com 

Zo 28-1 Nieuwjaarsreceptie 
Zo 11-2 Eet- en dansfeest (11u30)
Za 24-3 Paasfeest (14u)
Zo 25-3 Gezellig samenzijn met etentje (11u30)
Di 1-5 Dag van de arbeid (8u ontbijt, BBQ om 17u)

Sint-Agatha-Berchem • 0472 60 17 29 / gisbeun@gmail.com

Vrijdagnamiddag om de twee weken Hobbyclub (vanaf 13u30)
26/1, 9 en 23/2, 9 en 30/3, 20 en 27/4, 18/5 en 1, 15 en 29/6
Wo 24-1 Nieuwjaarsconcert
Z0 4-2 Toneel “Good Bye Norma Jeane” (15u)
Do 15-3 Willy Claes kwartet  (14u)
Za 3-3 Operette “De Vogelhandelaar” (14u30)

Sint-Pieters-Leeuw • 02 546 14 14 / viva-svv@fsmb.be

Wo 11-4 Samenknutselworkshop: Pluizige pompons (14u)
Di 8-5 Yoga initiatie (19u30)
Do 4/11-10 EHBO voor kinderen (19u30)

Steenokkerzeel • 0468 21 81 65 / elkekrikilion@hotmail.com / Facebook: Viva-Svv Steenokkerzeel

Za 3-2 Quiz 
Wo 7-3 Ladies @ the movie
N.t.b. april Upperdare
N.t.b. juni Loop asielcentrum

Tielt-Winge • 016 64 09 49 / josmichiels@skynet.be

Tienen • 0475 93 23 93 / martinerens@yahoo.com

Tremelo-Baal • viva.svv.tremelo@gmail.com

Krokusvakantie (n.t.b.) Happy Teeth
Paasvakantie (n.t.b.) knutselmoment
juni (n.t.b.) Mocktails
sepember (n.t.b.) Veganistisch koken
N.t.b Initiatie Zelfverdediging voor kinderen 
N.t.b. Lessenreeks voor Zelfverdediging voor vrouwen

15
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Vilvoorde • 02 251 24 25 / suzanne.vanbinst@skynet.be

Wo 21-2   Springrolls (19u)
Wo 11-4 Croquelicious (19u)

Wezemaal • 0495 24 54 10 / dianediscart@hotmail.com

8-1, 5-2, 9-4,  14-5, 4-6 Gezellig samenzijn met babbel en taart (14u)
Zo 28-1 Nieuwjaarsreceptie (11u30) 
Za 24-3 Paasfeest (14u) 
Di 1-5 Dag van de arbeid (8u ontbijt, BBQ om 17u) 

Wilsele • 016/ 58 04 10/ c.schol@skynet.be 

Zoutleeuw • 011 78 20 12 /pallen.goossens@skynet.be

Iedere maandagavond Figuurtraining (19u30)
Iedere dinsdagnamiddag Wandelen in eigen streek (13u30)
n.t.b. Dansworkshop: Drums alive
Do 8-3 Croquelicious
Do 29-3 Bloemschikken
Do 1-5 Bloemschikken
Di 12-6 Infoavond orgaandonatie

Wil je meer weten over onze afdelingen en hun activiteiten? Heb je interesse om 
te helpen? Of heb je een leuke hobby die je graag wil delen?  Contacteer gerust 
het provinciale secretariaat op 02 546 14 14 of via viva-svv@fsmb.be.

Onze agenda wordt 
steeds verder aangevuld. 

Hou daarom zeker 
onze website in het oog voor 
de meest recente informatie.  

www.viva-svv.be – Vlaams-Brabant 
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Nieuw(s)

Consultatie 
voor het jonge 
kind
In onze consultatiebureaus, 
erkend door Kind en Gezin, kan u 
met uw kindje (van 0 tot 3 jaar) 
gratis terecht voor preventief 
medisch onderzoek, vaccinaties, 
vragen,...

Onze vrijwilligers bieden er u een warm 
onthaal, helpen de verpleegsters en dokters 
met het wegen van de baby’s en bieden ieder 
een luisterend oor!

Lijkt dit iets voor jou? Wil je graag meer we-
ten over vrijwilligerswerk in één van onze 
consultatiebureaus? 
Neem dan contact op met het secretariaat 
via viva-svv@fsmb.be of 02 546 14 14. Of 
leer er meer over en duik in het interview 
op de volgende pagina!                               
        
Onze vestigingsplaatsen
Haacht > Markt 5

Halle > Molenborre 14

Vilvoorde > Grote Markt 1-2

Zellik > Frans Thirrystraat 6
 OPGELET: Ingang langs 
 Brusselsesteenweg

•••••••••GRATIS •••••••••

NIEUW !
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We starten 2018 met een nieuwe locatie 
in Zellik en daarom laten we een van 
onze vrijwilligsters, Anne-Marie, even 
aan het woord, zij draait immers al bijna 
10 jaar mee en kent ondertussen alle 
kneepjes van het vak.

Hoe het allemaal begon...
In een lokaal krantje was er een oproep voor 
vrijwilligerswerk op het consultatiebureau 
van Kind en Gezin in Zellik. Ik heb 
contact opgenomen met de toenmalige  
verantwoordelijke, vervolgens ben ik een 
kijkje gaan nemen tijdens de consultatie en 
ja, ik zag het onmiddellijk zitten!

Manusje van alles!
Mijn taak is de ouders ontvangen, de kindjes 
wegen en meten en alles noteren in het 
consultatieboekje. Observeren hoort er ook 
bij: indien ik een probleem vaststel, breng ik 
de dokter/ verpleegkundige op de hoogte. 
Als ouders voor het eerst langskomen, leg 
ik uit wat er gedaan wordt en begeleid ik 
hen naar de consultatieruimte en naar 
de dokter/verpleegkundige. Na de zitting 
ruimen we alles netjes op en zetten we alles 
klaar voor de volgende zitting. Daarnaast 
maak ik voor de vrijwilligers om het 
kwartaal een planning en zorg ik mee voor 
de coördinatie zodat alles goed verloopt.

Je krijgt er veel voor terug
Ik doe het graag omdat ik mij nuttig voel 
en het contact met jonge ouders en kindjes 
is heel aangenaam. De dankbaarheid van 
de ouders, een zoen van hun kapoen en ik 

vergeet meteen een hevige huilbui bij het 
wegen en meten. Er is ook altijd een leuke 
sfeer en goede samenwerking met het 
voltallig team!

Gloednieuwe locatie
Vanaf begin januari zitten we op een 
nieuwe locatie en daar kijk ik zeker en vast 
naar uit. Hier zal meer ruimte zijn, het is op 
het gelijkvloers dus geen trappen of lift meer 
en er is veel plaats voor de kinderwagens. 

Nieuw(s)

Kom jij deze nagelnieuwe locatie mee 
bevolken en help je graag een handje mee? 

Het vrijwilligersteam van Zellik 
verwelkomt je met open armen! 

Meer info: viva-svv@fsmb.be 
of 02 546 14 14

Een gloednieuwe locatie voor 
het consultatiebureau in Zellik! 
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Gezinsplanning 
ROSAHeb je vragen over je relatie, seksualiteit, 

voorbehoedsmiddelen, zwangerschap? 
Ons centrum is er om je te helpen, informeren 
en ondersteunen.

Steun of informatie nodig op medisch, 
sociaal, juridisch of psychologisch vlak? 
Het centrum voor gezinsplanning ROSA 
ontvangt je graag voor een vertrouwelijk 
gesprek of gynaecologische raadpleging

Iedereen welkom!

Voor meer informatie:

e-mail:  planningrosa@fmsb.be

Brussel: Zuidstraat 118 – 02 546 14 33

Molenbeek: Gentsesteenweg 122 – 02 414 94 53

Onze diensten:

Onthaal (fr, nl)  
 Alle dagen; zonder afspraak

Vormingsmedewerker seksuele voorlichting (fr)
 Op vraag van scholen, verenigingen, jeugdhuizen,...
   
Arts (fr, sp, pol)
 Molenbeek: donderdag (9u45 – 11u15 en 13u30 – 15u); zonder afspraak
 Brussel: Dinsdag (16u – 18u), 1 woe op 2 (13u- 15u); op afspraak               

Psycholoog, relatietherapeut (fr, nl)
 Alle dagen op afspraak: jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen    

Maatschappelijk assistent (fr, nl)
 Alle dagen tijdens de openingsuren van het centrum

Jurist (fr, en)
 Familiaal recht: echtscheiding, jeugdrecht,...
 Di (17u – 18u) of woe (14u – 15u30); op afspraak

Seksualiteit

19

Relatie

VoorbehoedsmiddelenVoorbehoedsmiddelenVoorbehoedsmiddelen

Zwangerschap
Relatie

Zwangerschap
Relatie

ZwangerschapZwangerschap
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