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Beste dorpsgenoot,

In de eerste plaats willen we u van harte danken voor uw deelname aan onze uitstap naar Brussel op  
zondag 2 mei aanstaande. 309 Vissenakenaars gaan naar Brussel, wat een groot succes is.

Het Festival van Vlaanderen heeft ons deze week echter medegedeeld dat we niet alleen met de bus, 
maar ook met de trein naar Brussel zullen reizen. Deze wijziging is buiten onze wil gebeurd.  
Concreet betekent dit dat we om 8u30 verzamelen aan de voetbalkantine, 9 uur stipt met de bus aan de 
voetbalkantine van Vissenaken zullen vertrekken om vervolgens om 9u50 de trein naar Brussel-Centraal 
te nemen. 

Alle verplaatsingen blijven natuurlijk gratis. Uw treinticket wordt u de dag zelf overhandigd. 

Nadat men zich heeft aangemeld aan de voetbalkantine en daar zijn tickets heeft afgehaald mag men 
zich – indien gewenst – ook met eigen vervoer ipv met de bus naar het station van Tienen begeven.

Mogen we u uitdrukkelijk vragen tijdig aanwezig te zijn. Alle tickets worden immers op zondag 2 mei op 
naam uitgedeeld (zie praktische informatie op keerzijde).

‘s Avonds nemen we allen de trein om 17u34 in Brussel-Centraal, om nadien opnieuw met de bus van het 
station van Tienen naar Vissenaken te rijden.

Mogen we u extra aandacht vragen voor de afterparty in de voetbalkantine? Iedereen, ook personen die 
niet mee naar Brussel gingen, mogen hier vanaf 17 uur gratis binnen.

We verontschuldigen ons nogmaals voor deze ‘last minute’-wijziging.  
Voor bijkomende inlichtingen mag u gerust een van onze bestuursleden contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Vissenaken Ons Dorp Leeft vzw



www.vissenaken.be/vissenakenleeft

Wat praktische informatie

• In totaal zullen 1.138 personen uit vijf verschillende dorpen (Donk, Vlekkem, Berg, Snaaskerke  
en Vissenaken) mee naar Brussel gaan. Vissenaken is met 309 het dorp met het grootste  
aantal deelnemers.

• Van Vissenaken Ons Dorp Leeft krijgt u gratis een schoudertas aangeboden.

• U krijgt eveneens bij de inschrijvingen het volgende:

- ticket voor de trein (heen- en terugreis)

- kaartje met de uren van de trein en de telefoonnummers van de verantwoordelijken

- programmaboekje met concertticket (goed bewaren, want zonder ticket geraak je niet binnen!!!)

- wedstrijdflyer

- badge met nummer van de wandeling (de wandelingen vertrekken om 14u of 14u30). Er zijn 
47 gidsen; Vissenaken heeft 14 groepen met hun groepsverantwoordelijken. Samen uit, samen 
thuis: iedereen van de oorspronkelijke groep, blijft bij die groep, dit om iedereen veilig thuis te 
kunnen brengen

- enquêteformulier

NOOT: 
Wie ingeschreven heeft voor meerdere personen, wordt verzocht om iedereen die hij  
ingeschreven heeft, van deze brief op de hoogte te stellen. Dit omdat er slechts één  
adres gekend is per inschrijvingsbrief. 


