
Zaterdag 4 en zondag 5 september 2021

Beste dorpsgenoten,

Het Coronavirus blijft een hoofdrol opeisen in het jaar 2021. 
Daarnaast baart ook de wateroverlast van de laatste weken ons grote 
zorgen. De natuur lijkt op hol te zijn geslagen. 

Maar er is toch hoop. Heel wat mensen werden intussen gevaccineerd 
waardoor het “normale” leven stilletjes aan opnieuw zijn ingang kan 
vinden. 

Op zaterdag 4 en zondag 5 september plannen we immers, in 
nauwe samenwerking met de Vissenaakse verenigingen, de 12de 
dorpsfeesten. Het is tijd om elkaar, al zal het nog met de nodige 
voorzichtigheid en de nodige maatregelen zijn, opnieuw te 
ontmoeten.

Het programma zal er wel iets anders uitzien dan de voorbije jaren. 
We zullen de geldende coronamaatregelen strikt volgen. We richten 
ons vooral op kleinschalige dorpsfeesten. 

Daar het Coronavirus en de daarbij horende maatregelen snel 
evolueren, kunnen we ons programma nooit met 100% garanderen. 
Alles wat u in deze flyer leest, is met andere woorden onder 
voorbehoud van de evolutie van Covid-19.

We wensen iedereen nog een zonnige, aangename en zorgeloze 
vakantieperiode.

Ook dit jaar eindig ik met de woorden van Frans schrijver Bordeaux:
“De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar 

ontdekt, haar begrijpt en haar weet te genieten.”

Tot op de dorpsfeesten!

Namens Vissenaken Ons Dorp Leeft vzw.

Wim Bergé,
Voorzitter

ZA 4/09/2021 T-Run

ZA 4/09/2021 Festinaken

ZO 5/09/2021 Familiedag
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Alle info en voorinschrijven t.e.m. 1/09/2021: 
www.vissenakenleeft.be

Relax summer music: om in de sfeer te 
komen, starten wij ons terras met gezellige 
achtergrondmuziek, om kortweg nog even 
te genieten van de nazomer.

Free Podium: een uur kan ons podium vrij 
gebruikt worden om 1 à 2 liedjes te komen 
zingen. Heb je zin om je muzikaal talent 
te tonen aan een beperkt publiek, dan is 
dit wel het moment. Gelieve contact op te 
nemen met de werkgroep VisSite, die elke 
vrijdag- en zaterdagavond vanaf 19 uur 
actief is in de pop-up.

Banton: Banton is een lokale 
folk-rock band die bestaat uit 
4 jongens die gepassioneerd 
zijn door muziek. 
Martijn, Pieter, Ruben en 

Joram spelen nu zo’n vier jaar samen 
folknummers. Zowel eigen nummers, die 
ze samen schrijven, als enkele covers. Niet 
alleen gitaar, bas en drum, maar ook viool, 
mandoline en fluit bespelen de mannen 
terwijl ze meerstemmige vrolijke deuntjes 
zingen.

DJ BEATRO: Beatro is een jonge DJ 
afkomstig uit Tienen. Met zijn genre van 
commercieel, urban en house kan hij 
iedereen aan het dansen brengen. Hij 
is zeer gekend bij de jeugd en heeft de 
Oeleboele-fuif al mogen afsluiten.

DJ Mil: DJ Mil voorstellen in 
Vissenaken en in de ruime 
omgeving hoeft nauwelijks 
nog. De DJ met meer dan 20 
jaar ervaring, voor jong en 

oud, van klassiek tot pop, van de golden 
sixties tot hedendaags… met DJ Mil feesten 
we nog even door tot het niet meer mag.

Vanaf 14u30: JEUGD 
• Karamellenloop (kleuters, gratis) 
• Kids Run (lagere school, € 3)  
 - 300 meter 
 - 500 meter 
 - 1000 meter Titan Run

Vanaf 15u30: IEDEREEN

 • 5000 m (15u30) (alle leeftijden, € 7) 
• 10 000 m (16u15) (alle leeftijden, € 7)

18u00: Podia voor de 5000 en 10 000 m 
Attentie voor elke deelnemer

Voorinschrijvingen: 
• Kids Run: € 2 
• 5000 m en 10 000 m: € 5

Zaterdag 4 september 2021 | 18u00 - 1u00 | inkom gratis
18u00 tot 19u00 RELAX SUMMER MUSIC

19u00 tot 20u00 FREE PODIUM

20u30 tot 22u00 BANTON

22u00 tot 23u30 DJ BEATRO

23u30 tot 1u00 DJ MIL

doorlopend COCTAILBAR KLJ

11u00 - 18u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

PopUp café 
In de Heerlijckheid

11u00 - 18u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Koffie met taart, pannenkoeken, ijs,…

11u00 - 18u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

• Springkastelen
• Tekenen met stoepkrijt
• Gekke fietsen
• Clowns
• Schminkstand
• Straatcaravan

12u00 - 14u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Grote Dorpsbarbecue
Max. 200 inschrijvingen toegelaten. Schrijf  
dus snel in, uiterlijk op 28 augustus via: 
 www.vissenaken.be/landelijkegilden

14u00 - 15u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Optreden The Swinckle Brothers 

14u00 - 17u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Gezinstocht
vrij vertrek per bubbel

17u00 - 17u30 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Vendelzwaaien

17u30 - 18u00 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Nawoord
Prijsuitreiking Zomerfotozoektocht

NEGENDE jogging in Vissenaken

Zondag = Familiedag


