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Dorp op stap        Vissenaken, 22 maart 2010

Beste inwoner van Vissenaken,
Geachte mevrouw/heer,

U hebt reeds kunnen genieten van een gratis concert in uw eigen dorpskerk.  
Maar daarmee is het dorp op stap-cultuurfeest niet gedaan. Integendeel, dit is nog maar een begin!

Zondag 2 mei 2010 is een dag om vrij te houden! Vissenaken is uitverkoren om op die dag deel te nemen aan  
‘Dorp op Stap!’. Iedereen wordt uitgenodigd om gratis een uniek concert bij te wonen in het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel, de grootste concertzaal in ons land! Dit jaar wordt de muziek verzorgd door het Nationaal Orkest van België 
o.l.v. Roberto Minczuk. Zij zullen de 4e Symfonie van Tchaikovsky brengen!

‘Dorp op Stap!’ is een initiatief van het Festival van Vlaanderen Brussel. Wij willen live klassieke muziek een beetje  
democratiseren en iedereen laten participeren, iedereen het genot van klassieke muziek laten ontdekken. Naast dit 
culturele aspect willen we door middel van dit unieke project de inwoners samenbrengen om de sociale banden binnen 
de dorpsgemeenschap wat nauwer aan te halen. 

Naast het concert is er aansluitend ook een lunch en receptie met regionale specialiteiten, gepresenteerd door uw dorp 
en de andere winnende dorpen. In de namiddag wordt Brussel verkend via een geleide themawandeling. 
Een niet te vergeten detail: dit is allemaal gratis!

Wat vooraf ging? Afgelopen winter kon elk Vlaams dorp met ongeveer maximum 2500 inwoners zich inschrijven voor 
‘Dorp op Stap’. Uit alle inzendingen heeft een jury drie dorpen per Vlaamse provincie uitgekozen en Vissenaken heeft 
zich door het enthousiaste SMS’en als winnaar gekroond in de provincie Vlaams-Brabant. Voor de andere provincies zijn 
dit Snaaskerke (Gistel) uit West-Vlaanderen, Berg (Tongeren) uit Limburg, Donk (Mol) uit Antwerpen en Vlekkem  
(Erpe-Mere) uit Oost-Vlaanderen. 

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van wat je exact mag verwachten van deze dag en willen we ook 
enkele concrete afpraken meedelen voor dit evenement.

•	 9u00	 verzamelen	aan	de	voetbalkantine	in	de	Sint-Pietersstraat, 

de organisatie voorziet voor iedereen een programmaboek, concertticket en nummer van de  

gekozen wandeling

•	 10u00	 opstappen	op	de	bussen	die	iedereen	naar	Brussel	zullen	brengen	en	vertrek	naar	Brussel

•	 11u00	 aankomst	aan	het	Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (Paleizenplein)

•	 11u30	 inleiding	op	het	concert	door	Christel Van Dyck

•	 11u40	 begin	van	het	concert

•	 12u45	 receptie	(+	lunch)	met	degustatie	van	streekspecialiteiten	uit	de	vijf	dorpen

•	 14u00	à	14u30	 vertrek	geleide	themawandelingen	met	gidsen	van	UiT in Brussel

•	 ±	17u00	 einde	van	de	wandelingen	en	verzamelen	aan	de	bussen	op	Paleizenplein, 

de bussen vertrekken terug naar huis.

•	 18u00	 verwacht	tijdstip	aankomst	in	Vissenaken

•	 17u00	 start	After-party in de voetbalkantine
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Wij garanderen dat IEDEREEN op 2 mei mee kan naar Brussel!

We zorgen dus ook voor mensen die niet zo goed te been zijn of rolstoelgebruiker zijn!

•	 Overal	worden	hellende	vlakken	en	extra	hulp	zoals	shuttlediensten	voorzien	waar	nodig.
•	 We	leggen	daartoe	ook	één	speciale	bustour	door	Brussel	in	ter	vervanging	van	de	stadswandeling.	 

Op elke bus is een gids van UiT in Brussel aanwezig. 

We zorgen ook voor de kinderen!

•	 Kinderen	tussen	0	en	6	jaar:	u	kan	uw	vertrouwde	babysit	vragen	om	op	uw	kinderen	te	passen.		Het	Festival	van	
Vlaanderen	Brussel	betaalt	deze	kost	terug!		Wij	hanteren	hiervoor	het	tarief	van	de	Gezinsbond.	Het	volstaat	dat	
u het formulier, dat u die dag in het programmaboekje zal vinden, invult en aan je dorpscoördinator bezorgt of 
opstuurt naar het Festival van Vlaanderen Brussel. 
 
De tarieven van de Gezinsbond (www.gezinsbond.be) zijn: 

	 -	 overdag	(8u-19u):	3	euro/uur
 - een begonnen uur telt als volledig uur.

•	 Kinderen	tussen	6	en	12	jaar:	zij	kunnen	tijdens	het	concert	van	een	optreden	van	‘Kip	van	Troje’	genieten.	 
Dit gezelschap heeft jarenlange ervaring met jeugdvoorstellingen.  
In de namiddag hebben we speciale gezinswandelingen uitgestippeld. 

Jezelf en je gezinsleden inschrijven duurt slechts 2 minuten en kan via het formulier in bijlage!

Met je inschrijving kan je tot en met 11 april terecht bij Emile Defau, Metselstraat 85 in Vissenaken.

Wacht niet met inschrijven: je kan kiezen uit vijf verschillende wandelingen. Drie keuzes moet je opgeven. Wie het eerst 
inschrijft, heeft een grote kans op zijn favoriete wandeling!

We kijken er al naar uit om alle inwoners van Vissenaken in Brussel te mogen verwelkomen!

Wim	Bergé,	 Emile	Defau,
Voorzitter Vissenaken ons dorp leeft VZW Secretaris Vissenaken ons dorp leeft VZW  
 Dorpscoördinator Dorp op Stap!

Met	al	je	vragen	kan	je	terecht	bij	Emile	Defau,	0499	59	09	98	-	emile.defau@telenet.be
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Inschrijvingsformulier DORP OP STAP! 2010

Gelieve dit formulier heel punctueel in te vullen! Je kan dit formulier tot en met zondag 11 april afgeven bij:

Emile Defau
Metselstraat	85,	3300	Vissenaken	•	0499	59	09	98	•	emile.defau@telenet.be

Gegevens van de persoon die inschrijft:

Naam:   

Adres:  

Telefoon/GSM:   -  moeilijk te been/rolstoel*

E-mail:   -  ik wens de nieuwsbrief te ontvangen**

Namen van de personen die met u meegaan naar Brussel en het concert bijwonen:   
(Dit zijn alle personen die meegaan naar het concert, dus eventueel ook kinderen tussen 6 en 12 jaar die bij hun ouders 
blijven tijdens het concert > niet de kinderen onder 6 jaar)

1.   -  moeilijk te been/rolstoel

2.   -  moeilijk te been/rolstoel

3.   -  moeilijk te been/rolstoel

4.   -  moeilijk te been/rolstoel

5.   -  moeilijk te been/rolstoel

6.   -  moeilijk te been/rolstoel

Namen van kinderen tussen 6 en 12 jaar die het kinderprogramma van ‘Kip van Troje’ zullen bijwonen:

1.   -  moeilijk te been/rolstoel

2.   -  moeilijk te been/rolstoel

3.   -  moeilijk te been/rolstoel

4.   -  moeilijk te been/rolstoel

* Aankruisen indien van toepassing.
** Nieuwsbrief van Vissenaken ons dorp leeft: abonnees worden regelmatig gratis en vrijblijvend via e-mail op de 

hoogte gebracht van de nieuwtjes in Vissenaken.
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Hieronder	kan	u	inschrijven	voor	de	themawandelingen:	gelieve	per	persoon	3	keuzes	(!)	uit	de	wandelingen	op	te	geven.	
Opgelet: de bustoer is voorzien voor mensen slecht te been of voor rolstoelgebruikers!
Gelieve de invulwijze van het voorbeeld te volgen.

Persoon naam	+	voornaam keuze titel themawandeling nr.  wandeling*

 Voorbeeld Peeters Annemie 1 Sollen met de Marollen 3
2 Uitjes met spruitjes 4
3 Hartje	Brussel 5

Persoon 1 1

2

3

Persoon 2 1

2

3

Persoon 3 1

2

3

Persoon 4 1

2

3

Persoon 5 1

2

3

Persoon 6 1

2

3

Persoon 7 1

2

3

Persoon 8 1

2

3

Persoon	9 1

2

3

Persoon 10, 11,…: gelieve extra personen op identieke wijze te noteren op een apart blad.

* gelieve ook het nummer van de wandeling in te vullen, dit vergemakkelijkt de administratie.
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Namiddagprogramma: themawandelingen

Na de receptie vertrekt iedereen dus in een wandeling naar het centrum van Brussel.

 1 Bustoer: Bussen door Brussel

We rijden langs de bekendste plekjes van de stad: van de Noordwijk via de haven van Brussel naar de kerk van 
Laken met de Koninklijke crypte, het koninklijk domein, het Chinees Paviljoen en de Chinese Toren. Onderweg 
houden	we	ook	halt	aan	de	Heizel	en	het	Atomium.	Daarna	gaat	de	tocht	verder	naar	de	Koningsstraat,	de	
Kruidtuin en de Congreskolom en verkennen we de Europese buurt, het Jubelpark en keren we terug langs het 
Justitiepaleis.

 2 Gastronomische wandeling: Van Mort Subite, Pain à la Grèque en pralines…

We verkennen het oude centrum, tussen de Begijnhofsite, de vroegere graan- en wolmarkt en de oude  
Zennekaaien.	Brussel	telde	honderden	bierbrouwerijen	en	was	vooral	vanaf	het	einde	van	de	19de eeuw bekend 
voor de gueuze en de ‘Lambiek’. We hebben het ook over de vroegere voedselvoorziening en zoeken naar  
restanten van oude marktplaatsen, hallen en ‘huisnamen’.

 3 Marollen: Sollen met de Marollen

Een sociaal bewogen verkenning, over leven in de marge, buurtwerk en inspraak, sociale woningbouw en  
stadsvernieuwing,	straat-	en	pleinherinrichting,	langs	Justitiepaleis,	Hoogstraat,	Sint-Pietershospitaal,	 
Cité	Hellemans,	rommelmarkt,	Krakeel-	en	Miniemenbuurt,	Brigittinen-	en	Kapellekerk.

 4 Gezinswandeling: Uitjes met spruitjes

Een programma op niveau van de kinderen: de Grote Markt, een wens bij Everaert ’t Serclaes, Manneken en  
Jeanneke Pis, de metro, stripmuren, de lift van de Marollen, de reus van het Justitiepaleis, het Koninklijk Paleis,  
het Park van Brussel…

 5 Klassieker: Hartje Brussel

Manneken	Pis,	de	Grote	Markt	en	omgeving,	de	Sint-Hubertusgalerijen,	de	Beenhouwerstraat,	Jeanneke	Pis,	 
Little Chinatown… een must voor wie nog nooit in Brussel was!

 6 Specifiek Brussel: Art nouveau in de Marollen

Onverwachte art-nouveau-ontmoetingen in de Marollenwijk. Een schooltje gebouwd volgens de nieuwe  
pedagogische inzichten, het atelier van schilder Cortvriendt, stapelruimte voor wijn in het Wijnpaleis en een  
winkelpracht met ‘Les Grands Magasins Merchie-Pède’.

 7 Specifiek Brussel: Van de Nord no de… Wisjewasjestroet

In	de	jaren	1960	was	er	een	schandelijke	kaakslag,	vandaag	kan	men	opnieuw	op	ontdekkingstocht	gaan	in	de	
Noordwijk. Van het Noordstation, door de kantoorwijk met hedendaagse kunst en via het Rogierplein trekken  
we de heuvel op doorheen de Kruidtuin om via de Koningsstraat en de Sint-Franciscusstraat terug naar ons  
vertrekpunt te wandelen. Meer dan voldoende stof voor een interessant verhaal!


