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Kumtichstraat verkeersvrij:
zaterdag: 13u00 tot 19u00
zondag: 6u00 tot 20u00

Kumtichstraat verkeersvrij 
zondag van 13u00 tot 17u00

Afsluithek
zaterdag: 13u00 tot 19u00
zondag: 6u00 tot 20u00

Afsluithek 
zondag van 13u00 tot 17u00

Dorpsfeesten Vissenaken 
Verkeerwijziging 
zaterdag 5 en zondag 6 september 2015

Op zaterdag 5 en zondag 6 september 2015 
zal wegens de dorpsfeesten in Vissenaken de 
Kumtichstraat afgesloten worden voor alle 
gemotoriseerd vervoer. 

Dank om hier rekening mee te houden.

Situatie zaterdag van 13 tot 19 uur  
en zondag van 6 tot 20 uur:

• De Kumtichstraat is volledig verkeersvrij 
tussen hoek Sint-Pietersstraat en huisnummer 
347. 

• De Kronkelweg is verkeersvrij tussen hoek 
Kumtichstraat en Sint-Pietersstraat. 

• De Kumtichstraat is niet bereikbaar vanuit de 
Posthofstraat.

Bijkomende situatie zondag van 13 tot 17 uur:
• De Kumtichstraat is volledig verkeersvrij van 

huisnummers 279 tot 347.
• De Kumtichstraat is niet bereikbaar vanuit de 

Sint-Pietersstraat.

Het bestuur van Vissenaken ons dorp leeft hoopt dat 
u geen last ondervindt van de festiviteiten en nodigt 
u alvast uit om deel te nemen aan het uitgebreide 
programma.

REISADVIES OP MAAT
Beauduinstraat 44 | 3300 Tienen | +32 16 78 10 81 | www.checkinfortheworld.eu



Beste dorpsgenoten, beste bezoekers van onze dorpsfeesten,

Dit jaar organiseren we onze 7de dorpsfeesten. Het getal 7 wordt vaak beschouwd als een belangrijk 
“heilig” getal: 7 dagen van de schepping, 7 deugden en 7 hoofdzonden, 7 magere en 7 vette jaren,… 
maar we spreken ook van de 7 wereldwonderen, de 7 kleuren van de regenboog,…

Laat ons deze wijsheden aangrijpen om er dit jaar, voor de 7de keer, opnieuw schitterende dorpsfeesten 
van te maken. Dorpsfeesten, zoals het woord zegt, om te feesten samen met de inwoners van ons 
dorp, op een vriendschappelijk manier. Want “het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven 
prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap” (Epicurus).

Ook dit jaar staan er heel wat traditionele dingen op het programma zoals de dorpsbarbecue, de 
zeepkistenrace, de kunst- en ambachtenmarkt, het kerkconcert, T-run, DJ Mil, de paardenmolen, 
’t Muzikament,… Maar we voorzien ook enkele nieuwe attracties zoals de miniatuurkermis, de 
smaakkaravaan, de oldtimermeeting (dit jaar voor de 2de keer), ochtendwandelingen onder leiding van 
SOS en vertelster Sneeuwwitje. Het muzikale topmoment is het optreden van de Romeo’s op zaterdag  
5 september.

De raad van bestuur heeft in samenspraak met de algemene vergadering hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van deze dorpsfeesten. We hopen dan ook dat u opnieuw een mooi weekend in ons 
prachtige Vissenaken mag beleven. Op de schoonheid van ons dorp mogen we fier zijn, en daarom 
opnieuw de woorden van Bodeaux: “De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar 
ontdekt, haar begrijpt en haar weet te genieten.”

Tot op onze dorpsfeesten, want…

  
Vissenaken leeft!

Wim Bergé, 
Voorzitter Vissenaken ons dorp leeft vzw

Raad van bestuur 
Wim Bergé (voorzitter), Jean-Paul Thiry (ondervoorzitter), Emile Defau (secretaris), Francis Coeckelberghs 
(penningmeester), Guido Verhaegen (commissaris), Gaston Allard, Jan Bollen, Didier Rens, Nele 
Schildermans, Philippe Smolders, Freddy Vangoidsenhoven, Glenn Vangoidsenhoven, Renaat Vanroelen, 
Greet Verbeylen, Chris Verhaegen, Katty Wouters (bestuursleden).

VU
.: 

W
im

 B
er

gé
, D

oo
rn

ha
ag

w
eg

 6
, 3

30
0 

Vi
ss

en
ak

en





M
IN

IA
TU

U
R

K
ER

M
IS 

V
R

. 4
 SEP

T. d
eu

ren
 1

9
u

3
0

Tentoonstelling in De Kronkel tijdens de Dorpsfeesten van Vissenaken

Miniatuurkermis 
van Dany Van Goethem

De liefde voor kermis van Dany Van Goethem werd geboren op het dorpsplein van 
Herent.
“Als klein jongetje wachtte ik daar de vrachtwagens op die de attracties kwamen brengen. Ik 
was verbaasd dat eenmaal opgebouwd die attracties veel groter waren dan de pakwagens.
Daar begreep ik niets van! Een reden te meer om op onderzoek te gaan.
Thuis begon ik de verschillende attracties na te bouwen. En de techniek liet mij niet meer los.
In 1976 bouwde ik een miniatuur parachutemolen, mijn eerste echt werkende attractie op 
schaal 1/25.
Ondertussen bleef ik maar bouwen zodat inmiddels de collectie uitgebreid is tot een 16-tal 
miniatuurkermisattracties. Dit komt overeen met een marktplein van ongeveer 14 m²…”

Lees verder op de site van Dany: www.miniatuurkermis.net

Officiële opening: vrijdag 4 september om 19u30
 Iedereen is van harte welkom op de openingsreceptie.

Openingsuren tentoonstelling:
 vrijdag 4 september: nocturne tot 22 uur
 zaterdag 5 september van 14 tot 17 uur
 zondag 6 september van 10 tot 18 uur



BVBA MUES GEORGES & CO
VLEESGROOTHANDEL-VARKENS en RUNDS

Slachthuisstraat 10, 3300 Tienen

T 016 81 43 10 - F 016 82 47 23 - bvbamues@euphonynet.be

Esperantolaan 16 Tienen | Industriezone Schurhovenveld Sint-Truiden | Maastrichtersteenweg 449 Tongeren
www.claesenzonen.mercedes-benz.be
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De kermismolen draait van 14 tot 18 uur.
Gratis ticketjes af te halen aan de kassa.

Programma
14u30: de jeugd
 • Karamellenloop
 • Kids run 300 - 500 - 1000 meter
15u15: 1 km G-sporters
15u35: 5 km
16u30: 10 km

Vertrek en aankomst: Sint-Pieterskerk Vissenaken (Sint-Pieterspleintje)
Inschrijving:
Karamellenloop: gratis
Kids run: 3 euro 
 voorinschrijving: 2 euro
1 km G-sporters: gratis
5 km en 10 km: 5 euro 
 voorinschrijving: 4 euro

Podia: 5 km en 10 km
Attentie: voor elke deelnemer
Tombola: aanwezigheidstombola met mooie hoofdprijs
Inschrijven: www.vissenakenleeft.be/trun2015
Info: www.vissenakenleeft.be

In de namiddag van de Festinakendag wordt de vierde stratenloop van Vissenaken gelopen.



Sint-Pietersstraat 169, 3300 Vissenaken 
016 76 05 66



TENTVISSENAKENSINT-PIETERSPLEINTJE

ZA5SEPT

Phil Hunter
DE ROMEO’S

DJ Mil
Deuren: 20u00
Tickets: Voorverkoop: € 8 | Kassa: € 10 | Gratis vanaf 23u00

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015 KERKCONCERT - GROTE DORPSBARBECUE - OLDTIMERTREFFEN
KUNST- EN AMBACHTENMARKT - ZEEPKISTENRACE - ANIMATIE

2015
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DE ROMEO’S

Dit jaar staan Davy Gilles, Chris Van Tongelen en Gunther Levi al twaalf jaar op de planken 
als De Romeo’s. Overal waar zij zich vertonen, wordt een feestje gebouwd en zijn zij geliefd. 

Het Schlagerfestival in Hasselt is haast niet voor te stellen zonder De Romeo’s, van in het 
begin waren ze er bij. Alle Zomerhits, Anne Awards en Mia’s die zij tot op heden vergaard 
hebben hier opnoemen, is haast onbegonnen werk. 

Enkele prijzen op een rijtje: Beste Groep, Beste Ambiance, Beste Vlaams Populair… En 
vergeten we vooral niet hun bloedeigen Zingpaleis, hét meezingfeest van Vlaanderen! 

De Romeo’s staan garant voor 100 % feest, hier zijn hun hits het bewijs van: ‘Viva De 
Romeo’s’, ‘Zingen, lachen, dansen’, ‘Houden van elkaar’, ‘Deze is voor Julia’. 

Het jaar 2015 brengt heel wat leuke dingen voor de drie heren zoals hun gloednieuwe 
album ‘De Romeo’s op stap’. En op 24 oktober trekken Gunther, Chris en Davy opnieuw naar 
de Ethias Arena in Hasselt: voor de zesde keer is er hun vertrouwde Zingpaleis! 

Wie er in Hasselt niet bij kan bij zijn, kan alvast genieten van een onvervalst 60 minuten 
Romeofeestje op zaterdag 5 september in Vissenaken. 

De Romeo’ s met 100 % feestgarantie!

www.deromeos.be

Programma



Leuvensesteenweg 255
3390 Tielt-Winge

016 63 42 74
info@violettacars.be
www.violettacars.be

N.V.
René Berghen

Molenberg 15
3211 Binkom

Tel 016 63 20 09
Fax 016 63 57 73

www.garage-berghen.be

café - feestzaal 
vergaderzaal
alle dagen open vanaf 8u30

Oude Leuvensestraat 93 
Tienen - 016 82 48 91

www.thoeksketienen.be

Toonzaal Glabbeek
Dorpsstraat 48, Glabbeek

016 82 74 14
 Peter Reekmans

BREMS
 
auto-onderdelen

Ambachtenlaan 28
3300 Tienen

016 81 61 63

www.bremstienen.be
Veemarkt 6, Tienen

www.degoudenschaar.be
 016 81 14 06

Meubelen
Collin-Pittomvils

Sint-Pietersstraat 159
Vissenaken

016 81 20 15

www.djmil.be
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Programma

23u00 DJ Mil

DJ Mil voorstellen in Vissenaken en in de ruime omgeving 
hoeft nauwelijks nog. De deejay met meer dan 20 jaar 
ervaring voor verjaardagsfeest, trouwfeest, jubileum, party, 
fuif, kermis, kinderdisco,…

Voor jong en oud, van klassiek tot pop, 
van de golden sixties tot hedendaags…
Gespecialiseerd in kleine evenementen, 
maar groot kan natuurlijk ook.

www.djmil.beFoto © DJ Mil

PHIL HUNTER

Phil Hunter, geboren te Tienen in 1964 
heeft van jongs af aan de muzikale microbe 
in het bloed. Canzonissima en andere 
muziekprogramma’s lieten hem niet los! 
Het volgen van de muziekschool was dan 
ook evident en klarinet was zijn geliefde 
instrument.

In 2005 kreeg Phil een gelegenheidsoptreden 
op een showdiner waar hij optrad onder zijn 
huidige artiestennaam. Hierna werd een demo 

opgenomen en sedertdien loopt zijn artiestencarriëre heel vlot.

Een eerste CD-single verschijnt in 2007: ‘Comme si, Comme ça’, een echt schlagernummer!

In maart 2012 werd een gloednieuwe CD-single, de 7de in rij, na een full-CD in 2010, 
uitgebracht: ‘Ik ben je Casanova’, een echt verleidingsnummer met een typisch herkenbare 
Eric Clapton-sound.

Verleidingsnummers, walsjes, romantische ballades zijn de handelsmerken van Phil Hunter.

www.everyoneweb.com/phil_hunter
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ACE Lubbeek Art is ‘t Art-X Tienen 
M.J. Vercammen

Art-X Tienen 
A. Imbrechts

Art-X Tienen 
Freddy D’Hoop

Artosa

Fabienne Bierset George Bollens Loranne Boogaerts Clément Brees Creabie Creaschuur

Lut Delvaux Nancy Desmedt Atelier Drie Linden Elenneok Keramiek Fleurige Foliekes Ann Hermans

Dan Jacob Hilde Jansen Kant-e-Lier Rita Laurijssen Greta Libens Patrick Liesenborgs

Loonse 
Stroopfabriek

Maanpot Keramiek Mieke Marissen Mooiii Atelier Night Light Lea Sinnaeve

Paulette Stévigny Mieke Tallon Tuin-Kunst Giran 
Projects

Mia Van Houtven Jean-Louis 
Vandecauter

Henriette Vandeput

Isabelle Vangeel Linda Vangilbergen Bob Vincke Wearafork Jewelry Wendy’s atelier Oldtimer meeting

KUNST- EN AMBACHTENMARKT
Inmiddels gegroeid uit het Europese Leaderprogramma ‘Ontmoet je buren’, waar kunstenaars uit Hageland, 
Haspengouw en Hesbaye Brabançonne werden uitgenodigd, is onze Kunst- en Ambachtenmarkt in 2015 aan zijn 
vijfde editie toe.
Ook dit jaar verwachten we weer veel belangstelling voor de 45 standhouders die hun creatieve kunstwerkjes aan 
het grote publiek willen tonen.

Met deze vijfde editie is de Kunst- en Ambachtenmarkt een vaste waarde binnen de mooie traditie die de 
Dorpsfeesten van Vissenaken geworden zijn. De Dorpsfeesten brengen veel mensen op de been om samen te 
genieten op velerlei manieren: samen lopen, zingen, dansen, eten,… en samen genieten van andermans kunsten: 
prachtig geknutselde zeepkisten, met passie onderhouden oldtimers en beeldende kunsten allerhande. Binnen het 
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KUNST- EN AMBACHTENMARKT

2de
OLDTIMER MEETING

VISSENAKEN
zondag 6 september 2015, 12u00 - 18u00

Kumtichstraat Vissenaken

Inkom per oldtimer: € 5 (incl. goodiebag met 

2 drankbonnen), ter plaatse te betalen bij 

aanmelding. Vooraf (vrijblijvend) inschrijven 

via formulier op www.vissenakenleeft.be

 
Aanmelden oldtimers:  

hoek Kumtichstraat-Romeinsebaan, 

bereikbaar vanaf Aarschotsesteenweg.

gezellige kader van de Dorpsfeesten biedt de Kunst- en Ambachtenmarkt de gelegenheid aan vele kleine en 
iets grotere kunstenaars van heinde en iets verder om hun werk te tonen aan het grote publiek, aan U. 
Kunstenaars en ambachtslui werken meestal alleen, achter gesloten deuren. In stilte en opperste 
concentratie leggen ze een stukje van hun ziel in een schilderij, een stuk steen, een klomp klei… omdat het in 
hen zit en eruit moet. Af en toe, op een dag zoals vandaag, komen ze naar buiten en tonen ze de wereld wat 
ze kunnen, wie ze zijn. En dan blijkt dat er heel wat mensen zijn van wie u het niet verwachtte, die dingen 
maken die u niet van hen verwachtte. Daarom, om dat te laten zien, organiseren wij voor U deze markt. Dus: 
geef uw ogen de kost, laat u verrassen en geniet!
En om straks thuis na te genieten is er deze catalogus met een overzicht van al dat moois. En zodat u ze 
straks kunt terugvinden, die kunstenaars, als ze weer stilletjes thuis aan het werk zijn. 

Coördinatoren:
Nele Schildermans (0478 09 80 58)

Greet Rome-Verbeylen (0475 47 16 47)

Vraag de gratis cataloog.



Ga de uitdaging aan en bouw je zeepkist!
Reeds voor de 6de keer wordt dit weer een grote 
publiekstrekker!
Jong en oud bouwen de meest vreemde bollides 
en wagen zich aan de ogenschijnlijke gemakkelijke 
afdaling. Maar de Kumtichstraat eist wel degelijk een 
zeer goede zeepkist… de talrijke toeschouwers konden 
tijdens de vorige races al getuige zijn van verschillende 
crashes!

De zeepkisten starten bovenaan de Kumtichstraat om 
ter snelst af te dalen in afzonderlijke tijdritten naar het 
pleintje.
De origineelste zeepkist wordt verkozen door de 
deelnemers zelf. Benieuwd wat ze zelf van elkaar 
vinden!
De prijsuitreiking vindt plaats in de tent.

Wel deelnemen maar nog niet ingeschreven? Ga snel naar www.vissenakenleeft.be!

Race: 14u30 - 16u30 • Prijsuitreiking: 17u00
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Ann Mineur: Aperitiefconcert in de Sint-Pieterskerk

Na de hoogmis van 10 uur gaat opnieuw een aperitiefconcert 
door in de mooie Sint-Pieterskerk van Vissenaken. Ann, 
mezzosopraan, brengt liedjes van uiteenlopende genres. Van 
musical, klassiekers tot hedendaags. De begeleiding staat onder 
leiding van Bart Vandermeulen. Hij brengt een aantal andere 
muzikanten mee waaronder Robbe Van Dijck uit Vissenaken.  
Rudi De Vroede zorgt voor het geluid.
Presentatie door Ingrid Veulemans.

10u30 - 11u30

Grote dorpsbarbecue 
met BBQ-tombola: win een weekendje! 

Schrijf in en maak kans op een leuk weekend voor twee, 
aangeboden door Selectair, Check-in for the world!
Bestel je barbecue voor 30 augustus via onze website  
(www.vissenakenleeft.be): je bbq-kaarten zijn af te halen aan 
de kassa waar ze samen met de tombolabiljetten klaarliggen 
op naam van de inschrijver.
De trekking van de tombola gaat door onder de aanwezigen 
om 17u00 op het podium in de tent.
Indien je nog niet bent ingeschreven, haast je snel naar de 
website en geef je bestelling door!

11u30 - 14u00

Even de benen strekken

SOS-wandelingen: twee stuks!
Samen op Stap (SOS) begeleidt je door natuur en landschap 
van Vissenaken langs een korte en een langere wandeling. 

• De wandeling van 8 km vertrekt om 9u30
• De kortere wandeling van 4 km start om 10u00

Afspraakplaats: Duivenpoort van De Kronkel
Elke wandelaar krijgt één drankbonnetje, drankje naar keuze.
Info over SOS: zie verder in dit programmaboekje



Begrafenissen, crematies, alle 
formaliteiten, grafzerken, 

koffietafels, rouwdrukwerk

Begrafenissen Rummens

www.begrafenissenpermentier.be
Oplinterstraat 48, 3350 Wommersom

Kumtichstraat 2, 3300 Kumtich
Aarschotsestwg. 74, 3300 Tienen

Metselstraat 74
3300 Vissenaken

016 82 13 77

Gespecialiseerde vzw, die het 
vertrouwen geniet van meer  

dan 100 
gezondheidsinstellingen.
Ruim 30 jaar ervaring.

Samenwerken kan op het vlak  
van advies en opleiding m.b.t. 

brandpreventie en 
ontwikkeling van software.

Dr. Geensstraat 24, Tienen
www.obasi.be

Uit steun
Drukkerij

Putseys-Willems
Tiensesteenweg 16, Glabbeek

016 77 70 33

…
…
…
…

uit sympathie
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Doorlopende animatie

Schminkstand voor de jongsten
Tijdens de dorpsfeesten wordt ook voor de kleurige toets 
gezorgd. Enkele ervaren schminksters toveren jullie kleinste 
spruiten om in de allergekste dieren, monsters, enz.

12u00 tot 17u00

Workshop knutselen
Op de Kronkelweide kunnen de creatieve kinderen (tussen 2 en 
10 jaar) gratis knutselen en kleuren naar believen.
Misschien ontdekken we een nieuwe kunstenaar, die volgend 
jaar kan deelnemen aan de kunst- en ambachtenmarkt? 

11u00 tot 17u00

KERMISMOLEN
De kermismolen brengt de sfeer van een jaarlijkse kermis 
en mag niet ontbreken op onze dorpsfeesten! De molen is 
gedurende de twee feestdagen gratis op vertoon van tickets,  
af te halen aan de kassa in de tent.

zaterdag 5 september: 14u00 tot 18u00  
zondag 6 september: 11u00 tot 19u00

BALLONNENCLOWN
De clown loopt tussen het publiek en vermaakt groot en klein. 
Af en toe tovert hij de meest fantastische figuren uit enkele 
simpele ballonnen!

13u00 tot 15u00  

SNEEUWWITJE
Sprookje verteld door Ann Cartoos.  
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
We spreken af onder de duivenpoort van De Kronkel.

14u00  

SPRINGKASTELEN
Er zijn drie springkastelen voor klein en groter. 
Gelieve de leeftijdsgroepen niet te mengen en ga niet met 
teveel tegelijk in een springkasteel, a.u.b. 
Voor de veiligheid: Vissenaken ons dorp leeft voorziet toezicht.



Romeinsebaan 55, 
3300 Vissenaken

www.nokernote.be

gastenkamers
chambres d’hôtes
bed & breakfast

Hoeve ‘in de zon’

‘Hagelandse traditie bij u op het bord’
• Bestellen van rundvlees
• Melkautomaat: 24u/24u hoevemelk

Dirk en Ann Rummens-Vandepoel
Aarschotsesteenweg 737

3300 Vissenaken
016 81 17 10

www.hoeve-indezon.be
www.hoevevlees.be

H
oeveproducten van dubbeldoelk

oe
ie

n

De Smaakkaravaan is een reeks activiteiten van Landelijke 
Gilde van maart tot november om mensen warm te 
maken voor de eetbare tuin en hen letterlijk en figuurlijk 

te laten proeven van de tuin. Zij werken met groenten, kruiden en fruit.
[!] De herboristen van Landelijke Gilde maken tijdens de Dorpsfeesten een hapje 

klaar uit de eetbare tuin, geven uitleg en laten je nadien proeven, en je krijgt ook 
een receptenfiche mee.
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Verkoop alcoholische dranken
De wet van 10/12/2009 met diverse bepalingen inzake de gezondheid:

1. Het verbod om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan  
min 16-jarigen.

2. Aan 16- tot 18-jarigen mogen enkel alcoholische dranken zoals bier en wijn verkocht worden, 
dus geen cocktails waar sterke drank in verwerkt is.

3. Alcoholische cocktails mogen enkel worden verkocht, geschonken of aangeboden worden aan 
plus 18-jarigen.

4. Voor het schenken van pure geestrijke en gegiste dranken (cognac, whisky, gin, jenever,…) 
wordt geen toestemming verleend.

EZELTJES
Op de binnenkoer van de pastorie kan je kennis maken met vier 
ezeltjes van de Mispelhoef. De Mispelhoef is er voor iedereen 
die deze fantastische dieren beter wil leren kennen: jong en 
oud, groot en klein, of je nu een beperking hebt of niet, een 
ezel oordeelt niet, hij neemt je zoals je bent!

14u30 tot 17u00 

Muziek
‘t MUZIKAMENT

De hoofdactiviteit van ‘t Muzikament bestaat uit het muzikaal 
opluisteren van openluchtevenementen zoals straatfeesten, 
sportwedstrijden e.d.
Maar ook op officiële plechtigheden, huwelijksvieringen, 
weet het ensemble, dat is samengesteld uit 5 blazers en een 
slagwerker, aangepaste muziek naar ieders smaak te brengen.

www.tmuzikament.be

14u00 - 17u00 in en rond tent

Slotmoment
Prijsuitreikingen tombola, zeepkistenrace, oldtimers, reis en als 
afsluiter iedereen zingt mee het Dorpslied (zie volgende pagina)

17u00

Hoogtepunt voor de kinderen
KINDERDISCO: met aanleren van dansjes door de KLJ 

17u30 - 18u00

Afsluiter
DJ Mil

DJ Mil moet in de wijde omtrek niet meer voorgesteld worden! 
Ambiance verzekerd tot de laatste minuut van het dorpsfeest…

www.djmil.be

vanaf 18u00

PANNENKOEKEN, IJS, TAART…
De ganse namiddag dessert en knapperige tussendoortjes!



Sint-Quirinusstraat 3, 3380 Bunsbeek
016 60 76 98 - www.hetbrood.be

Sint-Pietersstraat 141
3300 Vissenaken

016 81 25 38
dinsdag gesloten

Rodipa nv
Ontwerp en uitvoering 

“Interior design”
www.rodipa.be

•
Atelier Kant-e-Lier

Bewaren, doorgeven en  
moderniseren

van Lierse Kant

www.lierlace.com
Kumtichstraat 331, 3300 Vissenaken - 016 82 10 97



Het Vissenaakse Dorpslied

Vissenaken ons dorp!
Kom je langs de grote baan gereden merk je niet dat je mijn dorp doorkruist?
Je ziet een schooltje met beschilderde muur daar tegenover de frituur.
vijfhonderd huizen in eigen stijl rond twee kerkjes evenredig verdeeld.
Een vliegplein voor als ’t oorlog wordt, de boerenbuiten en natuur.
Daar wassen bieten voor ’t fabriek en petotten voor de friet,
Er is fruit om stiekem te rapen en weiden vol vee ook schapen.

Refrein1:
Vissenaken heet ons dorp niet te groot maar schoon gelegen
Wonend in een groene korf zijn wij elkander meestal wel genegen.

De Romeinen legden hier een heirbaan, hun paarden aten ’t droge gras
Fenacum werd zo Vissenaken ons dorp had nu een naam.
De Velp loopt verscholen door beemd en wei, al kronkelend de molen voorbij.
Het Rozendaal is puur natuur voor Sus en Pieter en Arthur.
En Hymelinus wordt gevierd, rond een echte heilige bron.
Eens per jaar wordt bier gebrouwen, ’t broederschap heeft dat verklaard.

Refrein1:
Vissenaken heet ons dorp niet te groot maar schoon gelegen
Wonend in een groene korf zijn wij elkander meestal wel genegen.

Onze toekomst zijn de vele kinderen, een eigen schooltje komt hen goed van pas.
Verleden, afkomst zal ons niet verhinderen, op Vissenaken heffen wij het glas!
Vissenaken is een dorp met toekomst, rond twee kerkjes evenredig verdeeld.
Verenigingen aller hand voor vrije tijd, sport of cultuur.

Refrein1:
Vissenaken heet ons dorp niet te groot maar schoon gelegen
Wonend in een groene korf zijn wij elkander meestal wel genegen.

Refrein2:
Vissenaken heet ons dorp niet te groot maar schoon gelegen.
Wonend in een groene korf zijn wij elkander meer en meer genegen.

Muziek: Gert Nackaerts - Tekst: Ludo Nackaerts

Beluister het dorpslied op onze website: www.vissenakenleeft.be

Tijdens het slotmoment van de Dorpsfeesten 
op zondag 6 september om 17 uur gaan we 
samen met gans Vissenaken ons dorpslied 
nog eens uit volle borst zingen!
Begin alvast met te repeteren!

Uw veelzijdig vakman voor al uw grote en kleine renovaties, 
onderhoud en verbouwingen in en rond het huis. Wij garanderen u 

complete service. U hebt maar één aanspreekpunt voor alle werken!
Tienen Boutersem
Bart Veulemans Filip Vandenberghe
b.veulemans@klussenier.be f.vandenberghe@klussenier.be
0474 91 86 17 0495 60 98 33

www.klussenier.be



Dit is Joke en ze is 5 jaar. 
Een schat van een kind, maar haar  
beentjes doen niet wat ze zou  
willen. 
Joke heeft ‘spastische triplegie’. 

Al 5 jaar lang wordt Joke intensief begeleid en volgt ze 5 
keer per week kiné om zich vlotter te kunnen 
voortbewegen. Maar haar vooruitgang blijft beperkt… 

De Dolfijntherapie van het CDTC heeft al tot geweldige 
resultaten geleid bij kindjes zoals Joke. De interactie 
met de dolfijn werkt als beloning tijdens de sessies met 
de therapeut. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak 
ook voor Joke tot geweldige resultaten zal leiden. 

Maar de vlucht, de therapie en het verblijf kosten veel 
geld. Daarom hebben we de vzw Help Joke Stappen 
opgericht. Samen met vrijwilligers en sympathisanten 
zullen we een aantal activiteiten en initiatieven organiseren 
om minstens 10.000 euro in te zamelen. Want zoveel is 
nodig om Joke’s behandeling te betalen, zoveel is nodig 
om Joke te helpen stappen... 
	  

 
vzw Help Joke Stappen 
helpjokestappen@telenet.be 

www.helpjokestappen.be 
 

Help Joke stappen 
@HelpJokeStappen 

Zonder uw steun halen we het niet… 
 

Kom daarom een overheerlijke HAMBURGER 
eten op zaterdag en zondag én help Joke  

een stapje vooruit. 

Waterstraat 76 
3300 Vissenaken 

 
Kristof Vangoidsenhoven 0494 61 22 85 

Wendy Jacquemin 0497 11 46 76 

vzw Help Joke Stappen  
@ Festinaken 
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Seniorennamiddag 
Vissenaken 
Dinsdag 10 november 2015
VODL richt samen met Kronkelweg Comité, Ziekenzorg, Landelijke Gilden,  
Gezinsbond en KVLV ook dit najaar een seniorennamiddag in. 

Deze gaat door op dinsdag 10 november e.k. om 14u00 in De Kronkel.

Zoals in het verleden het geval was, worden alle 55-plussers verwacht voor koffie en taart met een 
gezellige babbel. 
Amusement met muziek wordt verzorgd door DJ. Mil met liedjes uit de tijd van toen.
Later op het jaar zal nog melding gemaakt worden van deze namiddag maar noteer alvast deze datum in 
uw agenda.

SOS wandelingen
 
Eens per maand gingen enkele mensen van ons dorp wandelen.
Stilaan groeide het groepje en werd er aan gedacht een vereniging op te 
richten.
Om een beetje structuur in het gezelschap te brengen werden de wandelingen 
uitgestippeld.
In samenspraak werd er ook naar een ludieke naam gezocht en kwam de naam 
“Samen Op Stap” (SOS) uit de bus.
Voortaan groeit de groep nog steeds en wordt elke donderdag in Vissenaken 
en/of op verplaatsing gewandeld.
Wanneer? Elke donderdag om 13u00, afspraak op het Sint-Pieterspleintje.
Bij ons is iedereen welkom met het hart op de juiste plaats voor een wandeling 
van een 2-tal uurtjes of ± 10 km… waarna er achteraf een consumptie voorzien 
is voor elke deelnemer, bij een gezellige babbel.
 
Elke deelnemer is verzekerd tegen ongevallen.
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Nieuwe inwoners van Vissenaken 
(vanaf 1 september 2014) kunnen zich 
melden aan de infostand (naast de 
kassa) op de dorpsfeesten. 

Ze krijgen nadien een mooi welkomstpakket aangeboden.

Gyprocwerken
Zaakvoerder Driessens Rudi
Dries 18, 3380 Glabbeek • T 016 77 84 78 

GSM 0496 92 36 54 • F 016 69 53 59

Vissenaken ons dorp leeft  verbond op 1 maart 2015 de wandelnetwerken



Sportief Vissenaken

Beste sportievelingen,

De Raad van bestuur van Vissenaken ons dorp leeft heeft een afdeling Sportief 
Vissenaken opgericht. De bedoeling van deze afdeling is het coördineren van 
sportieve gebeurtenissen te Vissenaken, zowel actief als passief.

Om echter in aanmerking te komen als lid van de Sportraad Tienen, moet deze 
afdeling 15 leden hebben.

De bedoeling is een paar keer per jaar samen te komen. 

Hierbij vragen wij u, mocht u enige interesse hebben om mee in deze afdeling te 
zetelen, of hebt u ideeën, neem contact op met

Jan Bollen, jan_bollen@skynet.be of Didier Rens, didier.rens@skynet.be

Doelstelling van de Dorpsfeesten 2014: Wandellussen in Vissenaken

 

van Natuurpunt en van Agentschap Natuur en Bos

• We maken er een mooi dorpsfeest van. Daarom vragen we de Vissenaakse 
vlag uit te hangen van vrijdag 4 tot en met zondag 6 september. Wie nog 
geen vlag heeft, kan deze bestellen bij Gaston Allard, Kumtichstraat 280, 
Vissenaken (gaston.allard@skynet.be) 
Kostprijs: 15 euro

• Maak reclame voor onze dorpsfeesten en hang een affiche voor je raam! 
Affiches kunnen eveneens aangevraagd worden bij Gaston Allard.

Vissenaken ons dorp leeft  verbond op 1 maart 2015 de wandelnetwerken

In artikel 5 van onze statuten staat onder meer dat Vissenaken ons dorp leeft 
tot doel heeft de sociale samenhang tussen Vissenaakse dorpsbewoners (en 
vroegere dorpsbewoners) en Vissenaakse verenigingen in stand te houden en 
te versterken, initiatieven te nemen om Vissenaken een regionale uitstraling 
te geven op socio-cultureel vlak en op het vlak van sport, toerisme en 
plattelands- en natuurbeleving. 
Samen met Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos, de Vissenaakse 
wandelclub Samen op Stap (SOS), de zaakvoerders van Hoeve in de Zon en 
Nokernote en VODL-sport werd begin 2015 in dat kader een verbindend 
wandelnetwerk tussen de reeds bestaande wandelpaden van zowel 
Natuurpunt als van het Agentschap Natuur en Bos gerealiseerd. 
SOS neemt het peterschap van dit wandelnetwerk op zich. 
Met de opbrengst van de dorpsfeesten van 2014 werd de 
bewegwijzering en het drukwerk van een mooie wandelkaart 
gefinancierd. 
De wandelkaart is gratis en kan steeds bekomen worden in De Kronkel, 
Natuur.huis De Gors, op aanvraag bij de bestuursleden van Vissenaken  
ons dorp leeft en aan de infostand van de Dorpsfeesten. 
Op zondag 1 maart 2015 werd het wandelnetwerk officieel  
voorgesteld en ingewandeld door enkele 100-en wandelaars.



in de Kronkelweg te 
VISSENAKEN

Geen
drankstanden
toegelaten!!!

Gelieve voorafgaandelijk in te schrijven en te betalen.

Prijs: € 5,00 (per 6 meter) of  
€ 7,00 (per 6 meter) indien betaling op dag zelf.

Betaling: via storting op rekening BE43 8508 3174 6201  
met vermelding “Rommelmarkt Vissenaken 2015”  
of cashbetaling.

N.B.: definitieve reservatie (= plaatstoekenning)  
na ontvangst van betaling!

Info en reservatie: Freddy Vangoidsenhoven 
016 81 63 62 - f.vgh@skynet.be

ZONDAG 30 AUGUSTUS
van 8 tot 17 uur

Sint-Maartenshappening
editie 2015

Met een gezinsmis in de Sint-Maartenskerk, 
gevolgd door een fakkeltocht die in sé een 
zuiveringsritueel is, begeleiden we onze reus 
SINT-MAARTEN-TE-PAARD naar het veld. 
Het vuurfeest in de velden van Vissenaken is 
een bijzondere en unieke ervaring. De grote 
vuurkorven houden het milieuvriendelijk en 
zorgen toch voor de juiste sfeer. 
De tent zal er staan. De muzikanten van de 
folkgroep ‘Malahide’ zullen er zijn. 
Voor hap en tap wordt gezorgd. 

Wij zijn er. 
Jullie ook?

De Gezinsbond Vissenaken nodigt iedereen uit 
op de jaarlijkse Sint-Maartenshappening op 
zaterdag 7 november vanaf 18 uur.

Kweikersparade in Tienen op 10/10/15
Precies 1000 jaar geleden verkreeg Tienen haar stadsrechten. En dat moet gevierd worden! 
Op zaterdag 10 oktober 2015 trekt vanaf 18u30 de Kweikersparade door het centrum van stad. Een stoet van 
en door Tienenaars, waarin naast de Tiense reuzen ook reus Sint-Maarten uit Vissenaken een hoofdrol zal 
spelen. 

De Kweikersparade is een initiatief van OpgewekTienen en de dienst toerisme en erfgoed van de stad 
Tienen in samenwerking met tal van buurtcomités en verenigingen, waaronder KLJ Vissenaken, Gezinsbond 
Vissenaken, Vissenaken Ons Dorp Leeft, Welle(n) de Slumme(n) van Vessenake en Transitie Vissenaken.

Ook Vissenaken neemt een tafereel in de stoet voor haar rekening en daarvoor zijn we op zoek naar 
dorpsgenoten die willen meehelpen of die willen meelopen in de stoet. Interesse? Kom 
dan tijdens de dorpsfeesten naar onze infostand of neem deel aan één van de 
percussie- of dansworkshops.

Contact: Geert Luyts, geert.luyts@kanarie.eu 
 Rudy Scheys,  gezinsbond.vissenaken@skynet.be



Natuurbeleving met kinderen

Hoe beleven kinderen natuur en hoe speel je daar 
als gids of begeleider het best op in? Maak tijdens 
deze cursus ‘Gidsen van kinderen’ kennis met 
verschillende werkwijzen die creativiteit, improvisatie 
en materiaalkennis op een prettige manier met elkaar 
combineren! 

Organisatie: CVN i.s.m. Natuurpunt Tienen 

Doelgroep: leerkrachten, MOS-begeleiders, natuur-
ouders, jeugdleiders, natuurgidsen, opvoedings-
ondersteuners, begeleiders, coördinatoren in de 
kinderopvang,… en alle andere geïnteresseerden.  
Maximum 15 deelnemers.

Wanneer? theorie: 16/10/2015 om 19u00  
praktijk: 24/10/2015 en 14/11/2015  
 van 9u30 tot 12u30.

Deelname: € 30,00. Een papieren versie van de cursus 
is in de prijs inbegrepen.

Plaats: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 
Vissenaken en Rozendaalbeekvallei

Info: Annemie Van Aerschot, 0479 23 73 45, 
mamamiracoli@telenet.be

Inschrijven: www.c-v-n.be

Vissenaken, zondag 22 november 2015 8 - 17 - 27 km
De natuur.gebieden Rozendaalbeekvallei en Paddepoel op grondgebied van Tienen en Glabbeek vormen 
het ideale decor voor een trailloop.  
Een trailloop is een loopwedstrijd over minstens 85 % onverharde paden door de natuur. In deze 
tweede Velpe-Mene Trail van Natuurpunt werden parcours vastgelegd van 8, 17 en 27 km voor 
maximum 375 deelnemers. Vertrek en aankomst: Tennis Roosendael, Vissenaken.
Veel belangrijker dan de tijd is de beleving tussen start en finish, de ongedwongen sfeer van trailrunning 
en de gastvrijheid van Natuurpunt Velpe-Mene.
www.velpe-mene.be/trail - www.facebook.com/NatuurpuntVelpeMeneTrail 

5de Grote Tiense Natuur-  
en Landschapszoektocht

Om Groot-Tienen en haar soms 
verborgen groene plekjes op 
een leuke en sportieve manier te 
ontdekken, kan je met vrienden 
en/of familie deelnemen aan 
deze 5de Grote Tiense Natuur- en 
Landschapszoektocht. Deze loopt 
nog tot 27 september 2015. 

De tocht begint en eindigt aan 
een kerkje ten noordwesten 
van Tienen. De wandeling is 
9,2 km lang. Voor de buggy’s 
en rolstoelen is er een parcours 
voorzien van 4 km.

Er zijn meerdere prijzen te winnen. 
De prijsuitreiking gaat door op 3/10/2015 in Natuur.
huis De Gors, Metselstraat 75 in Vissenaken, na een 
kleine natuurquiz waarmee alle deelnemers nog eens 
in de prijzen kunnen vallen.

De folder is te verkrijgen bij de verschillende 
stadsdiensten, Streekwinkel, De Kronkel en infobord 
van De Gors in de Metselstraat. Ook te downloaden op 
www.natuurpunt.be/tienen waar ook meer info.

Cursus ‘Landschap en Erfgoed’
Leer het landschap lezen met telkens link naar natuur, 
bewoning en historisch landgebruik. 

Hoe is ons cultuurlandschap ontstaan en geëvolueerd? 
Welke impact hebben het fysisch milieu én de mens 
gehad op dit landschap en op de natuur?

5 lessen en 5 lesexcursies vanaf 8/10 tot 20/12/2015 
in Natuur.huis De Gors in Vissenaken.

Info: Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com,  
016 46 04 78 en www.velpe-mene.be
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5 Activiteitenkalender van de organisaties die actief zijn in Vissenaken

Augustus 2015
nog tot 
27/09/2015

Vijfde Grote Tiense Natuur- en 
Landschapszoektocht

Natuurpunt Tienen

10/08/2015 Speelweek Gezinsbond
11/08/2015 Speelweek Gezinsbond
12/08/2015 Speelweek Gezinsbond
13/08/2015 Veteranentornooi Crossing
14/08/2015 Speelweek Gezinsbond
20/08/2015 SOS-wandeling in Vissenaken Samen Op Stap (SOS)
27/08/2015 Glazuurwandeling in Glabbeek Samen Op Stap (SOS)
28/08/2015 Europese Nacht van de Vleermuis in Tienen Natuurpunt Tienen
30/08/2015 Rommelmarkt Kronkelweg Kronkelweg Comité
31/08/2015 Grootouderweek (Koksijde, tot 5/09/2015) Gezinsbond
September 2015
3/09/2015 Okra-wandeling in Hoegaarden Samen Op Stap (SOS)
4/09/2015 Openingsreceptie Miniatuurkermis Vissenaken Ons Dorp Leeft
5/09/2015 T-Run T-Run
5/09/2015 Miniatuurkermis Vissenaken Ons Dorp Leeft
5/09/2015 Festinaken  

met Phil Hunter, DE ROMEO’S en DJ Mil
Vissenaken Ons Dorp Leeft

6/09/2015 Miniatuurkermis Vissenaken Ons Dorp Leeft
6/09/2015 VODL Wandeling Samen Op Stap (SOS)
6/09/2015 Dorpsfeesten Vissenaken  

met Grote DorpsBBQ, Oldtimersmeeting, 
Kunst- en Ambachtenmarkt, Zeepkistenrace 
en veel animatie

Vissenaken Ons Dorp Leeft

7/09/2015 Badminton Gezinsbond
10/09/2015 De Nazomertocht in Oplinter Samen Op Stap (SOS)
14/09/2015 Badminton Gezinsbond
16/09/2015 Haak- en breicafé KVLV
17/09/2015 Rotemwandeling in Budingen Samen Op Stap (SOS)
18/09/2015 Mosseldagen Crossing
19/09/2015 Mosseldagen Crossing
20/09/2015 Mosseldagen Crossing
21/09/2015 Badminton Gezinsbond
23/09/2015 Citytrip naar Istambul (tot 27/09/2015) Gezinsbond
24/09/2015 Gobbelsrodewandeling in Kortrijk-Dutsel Samen Op Stap (SOS)
28/09/2015 Badminton Gezinsbond
Oktober 2015
1/10/2015 Okra-wandeling in Pellenberg Samen Op Stap (SOS)
3/10/2015 Prijsuitreiking Vijfde Grote Tiense Natuur- en 

Landschapszoektocht
Natuurpunt Tienen

4/10/2015 Ontbijtdag met sapmobiel Gezinsbond
5/10/2015 Badminton Gezinsbond
8/10/2015 Vierkensbroekwandeling via knp in Testelt Samen Op Stap (SOS)
9/10/2015 Kronkelkroeg De Snaken van Fasso
10/10/2015 Kweikersparade Tienen OpgewekTienen
…/10/2015 Daguitstap Antwerpen (datum te bepalen) Gezinsbond
12/10/2015 Badminton Gezinsbond
15/10/2015 Tienbunderwandeling via knp in O.L.Vr.Tielt Samen Op Stap (SOS)
16/10/2015 Cursus ‘Gidsen van kinderen’ (theorieles), 

praktijklessen op 24/10/2015 en 14/11/2015
Natuurpunt Tienen
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17/10/2015 Week vh Bos: Paddenstoelen in Meldertbos Natuurpunt Tienen
18/10/2015 Herfstwandeling Landelijke Gilde
19/10/2015 Badminton Gezinsbond
21/10/2015 Haak- en breicafé KVLV
22/10/2015 Boomgaardenpad in Kapellen Samen Op Stap (SOS)
23/10/2015 Start tombola (trekking voor Winterland) Crossing
24/10/2015 Hola zomaar oma (te Diest) Gezinsbond
26/10/2015 Badminton Gezinsbond
29/10/2015 Pepijnwandeling in Landen Samen Op Stap (SOS)
November 2015
2/11/2015 Badminton Gezinsbond
4/11/2015 Kookles KVLV
5/11/2015 Okra-wandeling in Holsbeek Samen Op Stap (SOS)
7/11/2015 Sint-Maartenshappening Gezinsbond
7/11/2015 Spaghettiavond Crossing
8/11/2015 Noord-Zuidwandeling Natuurpunt Tienen
9/11/2015 Badminton Gezinsbond
10/11/2015 Seniorennamiddag Vissenaken Ons Dorp Leeft
12/11/2015 Mene-Jordaanwandeling in Meldert Samen Op Stap (SOS)
13/11/2015 Kronkelkroeg De Snaken van Fasso
16/11/2015 Badminton Gezinsbond
18/11/2015 Haak- en breicafé KVLV
19/11/2015 Liefkensrodepad in Kortenaken Samen Op Stap (SOS)
20/11/2015 Kaartavond Landelijke Gilde
22/11/2015 Velpe-Mene Trail Natuurpunt Tienen
23/11/2015 Badminton Gezinsbond
25/11/2015 Juwelen maken KVLV
26/11/2015 Sint-Ermelindiswandeling in Lovenjoel Samen Op Stap (SOS)
27/11/2015 Kaartavond Landelijke Gilde
28/11/2015 Bakharingenavond Landelijke Gilde
30/11/2015 Badminton Gezinsbond
December 2015
3/12/2015 Okra-wandeling in Werchter Samen Op Stap (SOS)
4/12/2015 Zwarte Pietentraining Crossing
5/12/2015 Spaghetti-avond Natuurpunt Tienen
7/12/2015 Badminton Gezinsbond
10/12/2015 A Speculo wandeling in Ransberg Samen Op Stap (SOS)
11/12/2015 Kaartavond Landelijke Gilde
14/12/2015 Badminton Gezinsbond
16/12/2015 Haak- en breicafé KVLV
17/12/2015 Kwadeschuur wandelpad in Lubbeek Samen Op Stap (SOS)
18/12/2015 Winterland Crossing
19/12/2015 Sterrenwandeling en opkikkertje onderweg Natuurpunt Tienen
21/12/2015 Badminton Gezinsbond
24/12/2015 Hespense wandeling in Overhespen Samen Op Stap (SOS)
26/12/2015 Wintertintel: winterse wandeling, knutselen, 

spelen en winters buffet
Gezinsbond

28/12/2015 Badminton Gezinsbond
31/12/2015 Oudejaarsavond  Crossing

Meer info: www.vissenaken.be/prikbord




