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Oproep aan alle organisaties 
en inwoners van Vissenaken: 
heb je activiteiten, nieuwsjes, 
interessante artikels van jezelf 
of je organisatie die je graag wilt 
laten verschijnen, stuur teksten 
en eventueel afbeeldingen naar 

info@vissenaken.be

De redactie dankt je.

Prijsvraag. Wie weet waar deze 
foto in Vissenaken gemaakt werd? 
Inzendingen t.e.m. vrijdag 3/09, 
enkel op dit webadres:  
www.vissenakenleeft.be/waar
Uit de juiste inzendingen wordt 
tijdens de Dorpsfeesten op 5/09 om 
17 uur één winnaar verloot. Prijs: 
streekpakket ter waarde van € 30.

Foto cover:  
Eekhoorn met hazelnootje in de mond 
in een hazelaar te Vissenaken.  
Foto Trixie Nagels
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Beste dorpsbewoners,

Het is bijna zover! Het weekend van 4 en 5 september 2021 staan 
de 12de Vissenaakse dorpsfeesten op het menu. Een flyer met het 
programma viel al bij iedereen in de bus. In deze Kopkens kan u het 
opnieuw lezen.

De dorpsfeesten zullen dit jaar anders verlopen dan anders. 
Omwille van Corona is het programma niet zo uitgebreid en mikken 
we vooral op kleinschaligheid. Nieuw is ook dat de inbreng van 
de verenigingen duidelijker zichtbaar is in vergelijking met de 
voorgaande jaren. Bedoeling is na de dorpsfeesten deze werkwijze 
grondig te evalueren. We doen via deze Kopkens graag een oproep 
aan iedere dorpsbewoner om na de dorpsfeesten mee te denken 
over de verdere invulling van deze dorpsfeesten. Spreek ons gerust 
aan. 

Maar voor we zover zijn, zullen we met volle teugen genieten van 
deze editie. Het is inderdaad fijn om na een lange coronaperiode 
elkaar opnieuw te zien en een babbeltje te kunnen slaan.

In deze Kopkens staan we ook stil bij het overlijden van Pater Jan 
Moriaux, die op 12 juli 2021 overleed op bijna 90-jarige leeftijd. Als 
priester en proost van verschillende Vissenaakse verenigingen heeft 
Pater Jan heel veel betekend voor onze dorpsgemeenschap.

We hopen dat u veel plezier zult beleven tijdens onze tweedaagse 
dorpsfeesten en met een gelukkig gevoel huiswaarts keert.

Vandaar dat ik opnieuw wil eindigen met de woorden van Henry

Bordeaux:  
“De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar 
ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten.”

We zijn dankbaar voor ons mooie Vissenaken,

want Vissenaken leeft!

Colofon

de Kopkens is een halfjaarlijks 
infoblaadje van en over 
Vissenaken, uitgegeven door 
Vissenaken ons dorp leeft vzw.

De volgende editie verschijnt in 
augustus.

Redactie: Philippe Smolders, 
Jean-Paul Thiry, Wim Bergé, 
Luc Nagels

Vormgeving: Luc Nagels

VU.: Wim Bergé, 
Doornhaagweg 6,  
3300 Vissenaken

WEDSTRIJD



ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021
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
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Vanaf 14u30: T-RUN 
met muzikale omkadering en eet-  
en drankstandjes

Vanaf 19u00: FESTINAKEN  
met Free Podium, Banton, DJ Beatro 
en DJ Mil

Negende jogging in Vissenaken
Vanaf 14u30: JEUGD 

Karamellenloop (kleuters, gratis) 
Kids Run (lagere school, € 3)  
 > 300 m 
 > 500 m 
 > 1000 m Titan Run

Vanaf 15u30: IEDEREEN
  > 5 km (15u30) (alle leeftijden, € 7) 

 > 10 km (16u15) (alle leeftijden, € 7)
18u00: PODIA 5 km en 10 km 

attentie voor elke deelnemer

Voorinschrijven (aanbevolen)  
t/m 1 september 2021:  
Kids Run: € 2 - alle leeftijden: € 5 
Voorinschrijvingen ter plaatse betalen

Meer info en inschrijven:  
www.vissenakenleeft.be
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 Kumtichstraat  
Sint-Pieters-site



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

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

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

15u00 - 16u45 
 11 12 13 14 15 16  17 18 

Optreden The Swinckle Brothers 
2 sessies: 15u - 15u45 en 16u-16u45

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 en  
Prijsuitreiking Zomerfotozoektocht

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
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In Memoriam Pater Jan

“Iedereen heeft zijn weg te gaan en gaande weg word je gesteund en geholpen”,  
Pater Jan Moriaux, Vissenaken 27/11/2011

Zaterdag 17 juli 2021 hebben wij in Vissenaken 
Pater Jan Moriaux ten grave gedragen. Naar 
aanleiding van zijn tachtigste verjaardag had ik 
een uitvoering gesprek met Pater Jan. Hoe meer 
het gesprek voortkabbelde, hoe duidelijker het 
werd dat bovenstaand citaat zijn levensweg 
weergaf. 

Hij zag het levenslicht op 27 november 1931 
in Vissenaken. Hij groeide op in eer en deugd. 
Als kind al droomde hij er van om priester te 
worden. En zo geschiede: in juni 1958 werd hij tot 

weg. Op die weg komt hij in contact met een 
medewerker van een West-Vlaams Weekblad. Er 
waren plannen om een nieuw blad te beginnen en 
zo geschiedde dat Pater Jan de eerste redacteur 
werd van het intussen zeer bekende weekblad 
Knack. In de beginjaren is hij de enige redacteur 
en zo wat voor alles verantwoordelijk. Dat levert 
hem de naam op van Pater Knack. Maar de 
redactie wordt uitgebreid en er komen ook andere 
invloeden binnen in het redactiegroepje. Pater Jan 
blijft zichzelf, priester. Gaandeweg wordt het hem 
duidelijk dat hij een andere weg moet inslaan. Hij 
geeft zijn ontslag, maar de verstandhouding met 
de familie van de stichters van Knack blijft tot de 
laatste dagen van zijn leven uitstekend.

Pater Jan wordt godsdienstleraar in het College 
van Zoutleeuw. Hij werd een graag geziene leraar. 
Daarvan getuigen velen van zijn oud-leerlingen 
vandaag nog. Intussen was Pater Jan terug in 
Vissenaken komen wonen en werkte actief mee in 
het parochiewerk in Sint-Maarten en Sint-Pieter. 
Zijn zorg ging vooral uit naar de jongeren en via de 
KLJ probeerde Pater Jan hen meer en meer bij het 
parochiale leven te betrekken. Geen gemakkelijke 
weg maar “iedereen heeft zijn weg te gaan…”.

Pater Jan zou Pater Jan niet zijn als hij Sint-
Hymelinus zou vergeten. De devotie voor deze 
lokale Heilige werd nieuw leven in geblazen. Het 
bronneke werd hersteld en de jaarlijkse processie, 
rond 10 maart, kwam weer meer tot leven. 

De auteur in Pater Jan was misschien een 
beetje ingedommeld maar toch niet hemaal. 
Samen met enkele kompanen werd een 
nieuw toneelgezelschap gesticht. Het kreeg 
de welluidende naam “Welle(n) de Slumme(n) 
van Vessenake”. Pater Jan bewerkte een paar 
toneelstukken en de “de slummen” waren 
vertrokken. 

Ook in Kerk en Leven verschenen liefelijke 
verhalen met een ‘dubbele bodem’, waar onder 
andere de zwanen van Pater Jan een mooie rol in 
speelden.

priester gewijd, als pater Franciscaan. Tijdens zijn 
zoektocht om priester te worden had hij namelijk 
kennis gemaakt met “De stem van Sint Antonius”, 
het blad van de Paters Franciscanen. Dat sprak 
hem aan en zo werd hij Franciscaan en meteen 
ook redacteur van hun blad. Iedereen heeft zijn 
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 Het is niet verwonderlijk dat pater Jan jaren 
aan een stuk ons ‘Bronneke’ met alle plezier 
drukte als je weet dat hij mee aan de wieg van 
Knack stond. We zijn er hem dankbaar voor.

Gezinsbond Vissenaken
  

 Toen het Minderbroederklooster te Sint-
Truiden gesloten werd kreeg pater Jan een 
achttal grote schilderijen in bruikleen voor de 
parochies van Vissenaken. Pater Jan maakte 
toen deel uit van de beheerraad van het 
minderbroedermuseum. Het grootste werk, een 
drieluik, hangt centraal in het koor van de Sint-
Pieterskerk. Het is net als de twee schilderijen in 
het koor van de Sint-Maartenskerk van de hand 
van Bosteels. De andere schilderijen waarvan 
sommigen dateren uit de 19de eeuw, hangen in 
de pastorij.

R.S.
 

 Jarenlang kwam Pater Jan op bezoek in het 
KLJ-kamp. Niet alleen deed hij die afstand voor 
de bezinning op kamp, hij trakteerde ook altijd 
op de frisdrank of het ijs die avond. Verder 
stond zijn deur open als er vragen waren.

Free K.

 Pater Jan stond tussen de mensen als geen 
ander. Hij kon strikte regels zo ombuigen dat 
moeilijke zaken verteerbaar werden. Hij was 
doordrongen van de warme boodschap van 
Jezus van Nazareth in al zijn doen en laten, 
en dat gaf hij ook door. In de eenvoudige 
kleine alledaagse dingen zag hij net als Sint 
Franciscus, het werk van God, de schepper van 
hemel en aarde.

Kerkfabriek Sint-Maarten
 

 De laatste buitenlandse reis van pater Jan 
was naar Padua, in Noord Italië, dicht bij 
Venetië. Hij wou absoluut nog het graf van 
Sint Antonius van Padua bezoeken en eren in 
de Basilica di Sant’Antonio. Sint Antonius is de 
patroonheilige van de franciscanen. We roepen 
hem aan om verloren voorwerpen terug te 
vinden. Hij was minderbroeder en werd door 
Sint Franciscus zelf aangesteld om theologie 
te geven aan zijn medebroeders, omdat hij de 
gave had de boodschap van de Heer op een 
directe maar toch eenvoudige manier uit te 
leggen. Vandaar dat Sint Antonius snel na zijn 
dood tot Kerkleraar uitgeroepen werd. Het 
verbaast mij niet dat pater Jan hem als zijn 
leidsman beschouwde.

R.S.
 Pater Jan was een luisterend oor voor vele 

dorpsbewoners. Met raad en daad stond hij 
steeds klaar voor iedereen. Een graag gezien 
persoon door jong en oud.

W.B.

Pater Jan heeft in Vissenaken mooi pastoraal 
werk verricht, vele kinderen gedoopt, eerste en 
plechtige communicanten voorbereid en met hen 
feestgevierd en vele huwelijken ingezegend. Hij 
heeft ook voor vele parochianen de uitvaartdienst 
verzorgd. Nu hebben we hem zelf ten grave 
gedragen en hem een rustplaats gegeven tussen 
zijn parochianen in zijn Vissenaken.

A Dieu, Pater Jan

(verscheen eerder in Kerk en Leven)

Frans De Schutter
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Oproep vrijwilligers

Wie wil graag een handje helpen op de dorpsfeesten?
Dit jaar zoeken we vrijwilligers om de controleposten te bemannen. Omwille van Corona zijn we 
genoodzaakt de in-, door- en uitgangen te bemannen en de toestromen onder controle te houden.
We zoeken mensen voor de bemanning van 4 controleposten aan de ingangen van de binnenkoer 
van de pastorie.

De voorziene uren zijn: zondag van 12-14u, 14-16u en 16-18u
Beloning: medewerkers ontvangen de gebruikelijke drankbonnetjes

Wie wil meewerken kan haar/zijn naam doorgeven aan Bert Dormaels of Wim Bergé, 
of online www.vissenakenleeft.be/vrijwilligers of via deze QR-code:
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Covid maatregelen op 4 en 5 september

Bij het ter perse gaan van de Kopkens hadden we helaas nog geen duidelijk zicht 
op de “nieuwe” coronamaatregelen.

We gaan ervan uit dat alle bezoekers van de dorpsfeesten de binnenkoer van de 
pastorie en/of de Kronkelweide binnen komen langs één centraal punt, zijnde het 

poortgebouw. Het is de bedoeling om daar de handen te ontsmetten. Ook het verlaten 
van de dorpsfeesten zal via een vaste, duidelijk zichtbare route gebeuren.

Het is wel zo dat het aantal aanwezigen op de binnenkoer van de pastorie beperkt zal worden tot 
200 personen. Op de Kronkelweide zelf voorzien we plaats voor 300 personen.
We rekenen op ieders medewerking. Hartelijk dank hiervoor.
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BLOEMEN

Vierde Lansierslaan 11 - Tienen - T&F 016 81 07 91

www.tkanweer.be

café - feestzaal 
vergaderzaal
alle dagen open vanaf 8u30

Oude Leuvensestraat 93 
Tienen - 016 82 48 91

www.thoeksketienen.be

Leuvenselaan 664 
Kumtich

016 43 44 41



Verkeerswijziging
Zaterdag vanaf 13u00 tot 18u00
Zondag vanaf 12u00 tot 19u00

Legende

wegomleiding met stilstaan- 
en parkeerverbod 
langs de Sint-Pietersstraat

stilstaan-, parkeer- en 
verkeersverbod

verkeersverbod met 
uitgezonderd plaatselijk 
verkeer

T-Run: in de Kumtichstraat 
lopen de deelnemers op het 
fietspad

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.
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De verkeerswijzigingen kun je in detail bekijken op onze website:  
www.vissenakenleeft.be/verkeerswijzigingen2021 of scan de QR-code

Verkeerswijzigingen tijdens de Dorpsfeesten op zaterdag 4 en zondag 5 september

Zaterdag

Zondag
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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.



| 13 |



Verdwenen huis  
van de tekening

JAAR van het Dorp, 1978
Met Vissenaken waren we al ‘Dorp met Toekomst’, ‘Dorp op Stap’, en zelfs twee keer ‘Dorp in de 
Kijker’, de tweede keer vorig jaar. Maar ook in 1978 reeds zette Vissenaken zichzelf ook al in de kijker in 
kader van het ‘Jaar van het Dorp’.
We lanceerden in de vorige editie van de Kopkens de oproep om op zoek te gaan naar allerlei 
archiefmateriaal over die benoeming in 1978, zoals de film over Vissenaken ‘Ons dorp’…

Een oud dossier hadden we al, zie onze website.

Ondertussen vond Bert Medaer een prachtig 
bierkaartje terug met ‘Jaar van het Dorp’ als thema. 
We zien een tekening van tekenaar/cartoonist Steven 
(Stefan Wilsens, Peer, °1937) van het begin jaren 80 
afgebroken huisje in de Kaakstraat op de hoek met de 
Metselstraat en het Plassestraatje, met de toren van 
de Sint-Maartenskerk op de achtergrond.

OPROEP:
Wie weet waar de film ‘Ons dorp’ zich bevindt? Wie heeft nog oude foto’s van Vissenaken 
(evenementen, dorpsleven, (verdwenen) gebouwen,…)
Contacteer Jean-Paul Thiry, jeanpaul_thiry@hotmail.com
 
Zie ook de gescande oude documenten op www.vissenaken.be/vissenakenleeft/jaarvanhetdorp.htm
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2B|SAFE bvba ingenieurs & adviesbureau

EPB | PEB verslaggeving - EPC A+B+C
Veiligheidscoördinatie - Keuring riolering

Plaatsbeschrijving

Tiensesteenweg 129A bus1 - 3380 Glabbeek
Tel: 016 81 01 74 - Fax: 016 82 36 93

www.2bsafe.be - info@2bsafe.be

R.W. Sanitair
Uw leverancier in sanitair en verwarming

Leuvenselaan 499A Tienen
016 82 05 91

info@rwsanitair.be
www.rwsanitair.be

info@devapower.be | www.devapower.be



In de agenda van de Landelijke Gilde Vissenaken 
Herfst Wandeling zondag 17/10/2021 14u00 Vertrek aan De Kronkel
Kaartavonden vrijdag 12/11/2021 20u00 De Kronkel
Kaartavonden vrijdag 19/11/2021 20u00 De Kronkel
Kaartavonden vrijdag 26/11/2021 20u00 De Kronkel
Bakharingen avond zaterdag 27/11/2021 vanaf 18u00 De Kronkel
Kaartavonden vrijdag 3/12/2021 20u00 De Kronkel
Van Stal naar Ster zaterdag 18/12/2021 vanaf 18u00 Sint-Pieterspleintje

Waarvoor staat Landelijke Gilde?
Landelijke Gilde is een vereniging die mensen met een hart voor het platteland samenbrengt. Als 
plattelandsbeweging verbindt Landelijke Gilden mensen die zich samen inzetten voor levenskrachtige 
dorpen en een vitaal platteland. We geloven dat mensen en groepen het verschil kunnen maken. 
Landelijke Gilden wil hen binnen een sociaal-culturele werking verenigen, inspireren en versterken 
wanneer ze zich actief willen inzetten voor de eigen leefgemeenschap, het dorp en het platteland als 
woon- en leefomgeving. 
Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele samenleving. 
En in Vissenaken voegen we daar nog aan toe “met ons op het platteland is het altijd plezant”.
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Regioverantwoordelijke 
Deeren Christian 0495 32 48 06
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Troostplek FERM Vissenaken
 
Het gewone leven werd door het coronavirus ontwricht, bepaalde gebruiken en rituelen waren niet 
meer mogelijk en we moesten heel wat missen. Veel mensen hadden het bijzonder moeilijk om met 
deze situatie om te gaan.

Ferm wilde dit niet zomaar laten gebeuren.
Met “Plan Troost” kan iedereen meedoen om samen troost te vinden en te geven, en...
hoop te planten.
Zo werden er overal in Vlaanderen Troostplekken gecreëerd.
Een troostplek is een plekje groen in elke stad, dorp of buurt, dat voor iedereen toegankelijk is, waar 
mensen mekaar kunnen vinden in troost.
Wij plantten er bloembollen als symbool van kracht en verbondenheid, hoop en kracht.
We denken er terug aan de moeilijke periode die Corona ons bezorgde en we denken er terug aan onze 
dierbaren.

Ook wij wilden graag een troostplek inrichten in onze buurt. We kregen basismateriaal ter beschikking 
en met de medewerking van het stadsbestuur en de groendienst werd op een mooi plekje onze 
troostplek ingericht.
Je kan ze al bezoeken sinds eind november. Ze is gelegen op de weide voor de speeltuin.
Op 18 september 2021 kunnen we onze troostplek eindelijk officieel openen.
We hopen dat jullie ons plekje zullen vinden en bezoeken als een plek van rust en ontmoeting.
 
 
FERM Vissenaken

Mensen die graag lid willen worden van Ferm (KVLV) kunnen zich steeds wenden tot een van onze 
bestuursleden.
Het eerste jaar bedraagt het lidgeld 15 euro, de volgende jaren 30 euro.
De leden krijgen maandelijks ‘Vrouwen met Vaart’, ons super interessant maandblad.

Thys Marie-Claire, Romeinse baan 42
Ria Vermeylen, Romeinse baan 41
Els Arnauts, Torenstraat 43, Attenrode-Wever

www.samenferm.be
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Begrafenissen, crematies, 
alle formaliteiten, grafzerken, 

koffietafels, rouwdrukwerk
Begrafenissen Rummens



Samana Vissenaken

Samana
Samana-Vissenaken (vroeger Ziekenzorg) is in 1981 
opgestart in Vissenaken met een viertal vrijwilligers 
met als bezielers Mvr. Paulette Verbeylen en Pastoor Van Deun en met ruggensteun van CM 
Leuven. Door de jaren heen zijn er vrijwilligers bijgekomen in het bestuur maar ondertussen 
zijn er ook al een aantal die ons verlaten hebben.

40 jaar
Dit jaar vieren wij dus ons 40-jarig bestaan en wij doen dit op 23 december 2021 op ons 
kerstfeest in zaal De Kronkel. Weliswaar op een bescheiden manier want corona heeft ons 
nog altijd in zijn greep en vermits onze doelgroep kwetsbare mensen zijn, is voorzichtigheid 
geboden.

Samana is een samentrekking van ‘Samen’ en ‘Mana’
Dit betekent samen krachtig of samen sterk. Waarom deze naam?  We willen niet langer 
benadrukken dat mensen “ziek” zijn, maar we willen met de naamsverandering benadrukken 
dat we samen dingen doen.
We zijn er voor chronisch zieke mensen, jong en oud, mantelzorgers die zorgbehoevende 
bijstaan en mensen met nood aan sociaal contact.

Wat doet Samana Vissenaken?
Huisbezoeken 
Voor wie nog moeilijk uit huis kan of wie vaak alleen is, komt er een Samana-vrijwilliger 
regelmatig langs voor een babbeltje!

Plaatselijke en nationale activiteiten 2021

Woensdag 18 augustus Misviering Scherpenheuvel + koffie… Scherpenheuvel

Zaterdag 25 september Druivenverkoop ten voordele van Samana huis-aan-huis

Zondag 10 oktober Dag Chronische zieke mensen [activiteiten in de kijker]

Woensdag 22 december Kerstfeest De Kronkel, Vissenaken

Voor meer details verwijzen we naar het prikbord op www.vissenaken.be

Wat kun je doen?
• Wil je graag bezoek van een vrijwilliger?
• Wil je graag deelnemen aan de gezellige ontspanningsactiviteiten?
• Wil je graag deel uitmaken van onze leuke groep vrijwilligers? 

Neem contact op met Jan Holsbeek, de voorzitter: jan.holsbeek8@scarlet.be
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Welkom bij de Gezinsbond Vissenaken
 
De Gezinsbond Vissenaken is een vereniging die al vele jaren zeer actief is. Dit jaar vieren we 100 jaar 
Gezinsbond! Een opsomming van al de activiteiten van de afgelopen 10 jaar is quasi onmogelijk, laat 
staan van de voorbije eeuw! Onze afdeling is in bondskringen in heel Vlaanderen gekend als energieke 
afdeling. Ze heeft Vissenaken ook op de kaart gezet in Tienen en ruime omgeving. De Gezinsbond 
Vissenaken heeft de voorbije decennia tal van samenwerkingsverbanden opgezet met zeer verschillende 
verenigingen in en buiten Vissenaken.  Om maar één voorbeeld te noemen: zo stonden we mee aan de 
wieg van Vissenaken Ons Dorp Leeft vzw.

Bij een 100-jaar viering moeten we niet alleen achterom kijken. Zeker op dit moment niet nu onze 
vertrouwde  wereld gehavend uit de coroanacrisis opveert. We moeten actief het heft in handen nemen 
om de toekomst vorm te geven. De hoop op een betere ‘samen-leving’ mogen we niet verliezen.

Het zit in het DNA van de gezinsbond om mensen te verenigen: vrijwilligers en gezinnen samen te 
brengen, mensen de kans geven elkaar te ontmoeten, vergaderen en plannen, bijleren en verkennen, 
bezoeken en uitstappen, ontspannen en samenzijn…

Uit crisissen moeten we leren. Als gezinsbond zijn we sterk in precies die belangrijke dingen des levens: 
gezondheid, sociale relaties, iets betekenen en invloed en inspraak hebben op onze omgeving en de 
samenleving.

Deze dagen vind je misschien wat extra tijd om te lezen, iets bij te leren of waarom niet, aan 
vrijwilligerswerk te doen.

Solidair en verbonden putten we uit de kracht van het samenwerken!

Jonge gezinnen, kleine of grote gezinnen, één-oudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen. Elk 
gezin telt.

We kijken uit om elkaar opnieuw te ontmoeten. En daar zetten we maximaal op in. Geniet van ons 
ruim aanbod aan activiteiten te beginnen met Summer Vibes by Gezinsbond @ De Heerlijckheid op 
27 augustus.

Het aanbod van de plaatselijke activiteiten 
gieten we ongeveer driemaandelijks 
in ’t Nieuwsbronneke.  
Je kan je gratis abonneren op het digitale 
‘niEuwsbronneke’ op eenvoudig verzoek 
via gezinsbond.vissenaken@skynet.be

Bezoek ook eens onze website  
www.gezinsbond.be/vissenaken, waar je o.a. 
informatie vindt over onze bestuursploeg.

We hopen jullie weldra eens te ontmoeten 
en wensen jullie een fijne gezinstijd toe in 
Vissenaken.
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De nieuwbouw van onze 
basisschool is klaar!
Al enkele sfeerbeelden, meer in de volgende 
editie van de Kopkens. Foto’s Jacinta Dupont
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Wint Vissenaken de Lazuur 2021?
Op 10 oktober 2021 
kleurt Tienen opnieuw 
blauw-wit n.a.v. de 

Tiense feestdag, de Kweikersdag. Ook de Lazuur is 
dit jaar van de partij. Contreien, wijken of dorpen 
die willen deelnemen aan deze aflossingswedstrijd, 
kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen.

De deelnemers leggen een parcours van ongeveer 
180 meter af op de atletiekpiste van de school ‘De 
Luchtballon’, gelegen tussen de Sliksteenvest en de 
Veldbornstraat. Hierbij dragen ze een zelfgemaakt 
schaap op de schouders. Elk team bestaat uit tien 
deelnemers uit tien leeftijdscategorieën. De ploeg 
die als eerste over de eindmeet komt, ontvangt 
het gouden vaandel. Een unieke ervaring als 
deelnemende ploeg/dorp/wijk. 

Contreien, wijken of deelgemeenten die willen 
deelnemen aan de Lazuur, kunnen inschrijven 
via gsm 0491 25 60 55 of info@lazuur.be.  

Meer info: www.lazuur.be

De Lazuur - © Jeroen Geladé

De Lazuur - © Philippe Van den Panhuyzen
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In 2021 bestaat Natuurpunt Oost-Brabant vzw, 
Regionale Vereniging Natuur en Landschap, 
50 jaar. De organisatie, nauw verbonden met 
Natuurpunt Vlaanderen, komt al zo lang op voor 
natuurbehoud en een kwaliteitsvolle omgeving. 
Natuurpunt Tienen is een van de afdelingen. 
Ontstaan uit enkele prille actiecomités die 
hier en daar in het oosten van Brabant de kop 
opstaken naar aanleiding van natuurbedreigende 
ontwikkelingen, groeide de organisatie uit tot 
een ledenvereniging die over Vlaanderen meer 
dan 120 000 lidgezinnen telt, waarvan een kleine 
12 000 in Oost-Brabant en beheerder is van bijna 
19 000 ha natuurgebied, waarvan bijna 4000 ha 
in Oost-Brabant. Naar aanleiding van dit jubileum 
volgt hier een zeer beknopt overzicht van de 
ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van 
Natuurpunt Oost-Brabant.

-- Uit het archief. Fietstocht met 250 deelnemers 
voor ‘levende beken in het Hageland’ 
georganiseerd door Natuur en Landschap in 1980. 
Publipers, 16 oktober 1980.

1965-1975 
De aanloop en oprichting

Een aantal lokale natuurbeschermingsgroepen, 
gesteund door Edgar Kesteloot (Edgar baron 
Kesteloot (Boom, 1922), wetenschapper, 
natuurbeschermer en RTBF-persoonlijkheid), 
opereren onder de naam ‘Ornithologische 
Commissie’ in de late jaren 60 in de gemeenten 
Honsem, Boutersem, Messelbroek, Rillaar en Bost.

Een van de eerste bovenlokale acties was 
succesvol gericht tegen de asfaltering van 
tientallen km boswegen in Meerdaalwoud.

Op 19 november 1971 grijpt de officiële oprichting 
van de Vereniging plaats als ‘Overkoepelende 
Raad voor Organisatie van Milieubeheer’ 
(OROMB). Het actiecomité Kesselberg en 
natuurbeschermers uit Hoegaarden voegden zich 
bij de oorspronkelijke groep en in 1975 wordt de 
naam veranderd in Regionale Vereniging Natuur 
en Landschap vzw (hierna “de Regionale”).

Tal van acties tegen natuurbedreigende plannen 
en inrichtingen in o.a. Kesselberg (Kessel-
Lo), Demervallei (van Aarschot tot Diest), 
Wijngaardberg (Wezemaal), Walenbos (Tielt-
Winge), enz. leiden tot beschermde waardevolle 
natuurrijke gebieden, de eerste natuurreservaten 
worden opgericht.
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In 2021 bestaat Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, 
50 jaar. Het past hier om terug te blikken op de acties en verwezenlijkingen van de 

Vereniging. In de campagne die naar aanleiding hiervan zal gelanceerd worden, zal het 
verleden immers dienen als springplank voor de toekomst.



-- Waar de Regionale present tekende, zamelde 
ze middelen in voor het Natuurfonds Hageland. 
Hier in Tienen, 1986. Foto Luc Nagels

1976-1986 
Start van het reservatennetwerk. 

Eerste professionalisering. De inzet 
voor levende waterlopen.

De Regionale start met de uitbouw van een 
reservatennetwerk. De vrijwilligers van ter 
plaatse gaan zich bekommeren om een gebied, 
proberen het te verwerven en staan zelf in voor 
de financiering (er zijn nog geen subsidies) en 
beheer. In 1976 neemt de Regionale haar eerste 
natuurgebied in beheer: de Snoekengracht in 
Boutersem. Vele reservaten volgen.

In 1983 sluit de Regionale een 
samenwerkingsakkoord met Natuurreservaten 
vzw, dat in die periode het levenslicht ziet als 
Vlaamse vleugel van de Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten. in dat akkoord wordt ook het 
Natuurfonds Hageland opgericht. Vanaf dan 
worden onafgebroken financiële middelen 
ingezameld om gebieden aan te kopen. De basis 
voor bijna 4000 ha beheerd natuurgebied in Oost-
Brabant.

In het begin van de jaren 1980 krijgt de Regionale 
een eerste professioneel team dankzij een 
BTK-project. Haar uitvalsbasis is de Gilainstraat 
in Tienen waar het regionale secretariaat wordt 
gevestigd.

Dit is de periode van de strijd voor levende, 
meanderende waterlopen, een gegeven dat 
nu zoveel jaren later zo belangrijk blijkt te zijn. 
Er wordt voorkomen dat o.a. de Velpe wordt 

rechtgetrokken en in een betonnen sleuf wordt 
ingesnoerd. Op dat moment is de Regionale reeds 
de pionier van het idee ‘integraal waterbeheer’. 
Een bekenwerkgroep wordt ingesteld, die later 
overgenomen wordt door Natuurreservaten 
vzw en die in heel Vlaanderen actief wordt wat 
uiteindelijk leidt tot het stopzetten van de overal 
geplande beekrechttrekkingen in Vlaanderen. 

1986-1999 
Uitbreiding van de werking en 

het werkingsgebied 

De Regionale ziet het als een bijzondere missie 
om de werking gebiedsdekkend te maken. Dit 
is een tijd van nooit geziene groei, verdieping, 
en verbreding tot een middenveldorganisatie 
met een sterke actieve aanwezigheid in elke 
gemeente van Oost-Brabant. De Regionale wordt 
vanaf dan een speler in elke gemeentelijke 
adviesraad, bij de projecten rond gemeentelijke 
natuurontwikkelingsplannen en in de ruimtelijke 
ordeningsprocessen. Ook het Natuurfonds 
Hageland komt tot volle ontplooiing, wat 
resulteert in een uitbreiding van beheerde 
natuurgebieden en een aanzienlijke ledengroei. 

Dan begint ook het verhaal van de jarenlange 
acties rond de ruilverkavelingen. De 
ruilverkavelingen Walshoutem en Goetsenhoven 
waren ondanks hevig protest als een pletwals 
over het landschap gerold. Bij de ruilverkaveling 
Melkwezer was er een zeer voorzichtig begin 
om met natuur rekening te houden. Maar de 
echte doorbraak kwam in de ruilverkaveling 

-- Geelgors, vroeger een algemene vogel, maar 
sterk verminderd in aantal. Hier profiteert de 
geelgors in de winter van ‘Graan voor gorzen’, 
overjarig graan dat in de winter blijft staan. 
Een succesvol project van NPOB overgenomen 
door de Vlaamse Landmaatschappij. Foto Freek 
Verdonckt
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Hoegaarden. Door een brede actie wordt minister 
De Batselier overtuigd om het plan sterk bij 
te sturen zodat de belangrijkste natuur- en 
landschapswaarden worden gevrijwaard en er 
actief aan natuurontwikkeling wordt gedaan. 
Later zal de Regionale op dezelfde manier de 
ruilverkaveling Vissenaken aanpakken met 
de uitbouw Rozendaal-Velpe-Paddepoel met 
vernatting in de vallei. En nu is de ruilverkaveling 
Willebringen aan beurt. Zonder deze inzet zouden 
de ruilverkavelingen er anders uitgezien hebben.

2000-2017 
Regionale hefboom: natuur en 

landschap als kans voor een streek

In deze periode neemt Natuurreservaten 
Vlaanderen het model van de Regionale met de 
werking in elke gemeente over.  
In 2001 ontstaat Natuurpunt uit de samensmelting 
van Natuurreservaten en De Wielewaal. Reden om 
Natuurreservaten Oost-Brabant om te dopen tot 
Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging 
Natuur en Landschap (NPOB).

Belangrijk blijft de werking en de inbreng rond 
natuurgebieden. Om dat draagvlak te vergroten 
en natuur nog beter onder aandacht van het 
publiek te brengen ontwikkelt NPOB een groots 
en succesvol publieksevenement: de Walk for 

Nature. Tussen 2005 tot 2017 heeft de Vereniging 
18 Walks georganiseerd met meer dan 40 000 
deelnemers, ook één in Vissenaken (2006).

Intussen blijft de Regionale inzetten op de 
opvolging van de beleidsdossiers met weerslag 
op haar werkingsgebied. Bijzondere aandacht 
en acties voor de biodiversiteit worden 
opgeschroefd, niet alleen in de natuurgebieden, 
maar ook in agrarisch en stedelijk landschap.

2017-2021 
Visievorming en 

beleidswerking blijven op 
kruissnelheid

Natuurpunt Oost-Brabant is van oudsher 
een vereniging die sterk inzet op 
visievorming, en zich hierbij richt op 
de totaliteit van het landschap en niet 
alleen op de natuurgebieden. Er kwam een 
dringende oproep om werk te maken van ruimte 
voor de rivier en water in de valleien, van het 
herstellen van de waterrijke leefgebieden en 
de biodiversiteit, en dit te koppelen aan opslag 
van koolstof en dus aan klimaatbuffering. Zo 
worden de kansen voor het milderen en opvangen 
van de klimaatverandering benut. Gezien de 
overstromingsellende van deze zomer (2021) een 
meer dan actueel thema.

Dankzij visievorming, standpuntbepaling, 
informatie, sensibilisatie, overleg, inspraak, en 
zonodig juridische actie slaagt de vereniging 
er onverminderd in te wegen op het debat en 
het beleid te beïnvloeden. Intussen is er een 
Werkgroep Beleid opgericht die dossiers initieert 
en nauw opvolgt, en de afdelingen ondersteunt.

Natuurpunt Oost-Brabant, 50 jaar acties die 
zichtbaar zijn in het hedendaagse landschap. 
Maar er is nog veel werk. Tijdens de 
jubileumviering worden de toekomstplannen uit 
de doeken gedaan.

  Dit is een sterk ingekort artikel:  
de volledige versie kun je lezen op  
www.velpe-mene.be/npob-50jaar 
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Desastreuze gevolgen  

van het ongebreideld oppompen van grondwater

De verdroging van natuur en landbouwgebied zijn hier nu al een 

eerste zeer ernstige voorbode van! 

De aanwezigheid van water in onze open ruimte zorgt voor 

biodiversiteit. Water is levensnoodzakelijk, overal, voor alles 

en iedereen. Door de opeenvolgende droge zomers geraken de 

grondwatertafels echter onvoldoende aangevuld en periodes van 

langdurige droogte, die door de klimaatverandering steeds vaker 

voorkomen, doen het probleem alleen maar toenemen. Hierdoor 

zien we nu een explosie van aanvragen voor grondwaterputten. 

De aanvragen voor grondwaterwinningen bereiken ongekende 

debieten en worden dikwijls zonder nadenken vergund voor 

onbeperkte duur. 

Het ongebreideld oppompen van grondwater heeft echter grote 

gevolgen voor het oppervlaktewater en voor de waterkwaliteit, 

maar ook voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 

betaalbaarheid van leidingwater, en niet in het minst zijn er 

bovendien enorme gevolgen voor onze natuur. We stellen vast dat 

beken, vijvers en moerassen droogvallen, dat bomen afsterven, 

gras steeds vroeger op het jaar geel wordt, egels uitgeput 

zijn omdat ze geen water vinden, vogels in de harde bodem 

geen voedsel meer vinden, poelen steeds vroeger en vroeger 

droogvallen en zelfs het ganse jaar droog blijven. Het is bovendien 

een vicieuze cirkel want hoe meer water er wordt opgepompt en 

hoe meer grondwaterwinningen, hoe dieper de uitdroging van de 

bodem… met als gevolg dat er nog meer water opgepompt dient te 

worden.

The race to the bottom
Stop de roofbouw op het (grond)water!

Als er niet dringend actie komt, hebben we over een vijftal jaren problemen met onze watervoorziening. Veel mensen vinden het 

vanzelfsprekend dat er water uit de kraan en de douche komt, maar dat blijft niet langer zo. Uit internationale statistieken blijkt dat de 

watervoorraden in Vlaanderen extreem laag zijn en dat de beschikbare hoeveelheid water per hoofd ook zeer laag is. 

Waterexpert professor Willems (KU Leuven) voorspelt bovendien dat we tegen 2100 30 tot 70% minder neerslag krijgen tijdens de zomer. 

Het probleem wordt dus alleen maar groter: de hoeveelheid opgepompt water wordt nu al niet gecompenseerd/aangevuld door de 

noodzakelijke hoeveelheid regenwater. Uiteindelijk zullen de natuur en onze achterkleinkinderen daarvoor de prijs betalen. Natuurpunt 

Oost-Brabant pleit dan ook voor zuiniger grond- en drinkwatergebruik door boeren en burgers en voor zoveel mogelijk herstel van het 

natuurlijke watersysteem.

-- Drooggevallen poel. Door de toenemende zomerse hittegolven vallen poelen en beken droog. Foto Filip Verbelen

-- Steeds meer grondwaterputten duiken op, 

hier in een veld. Foto Ronald Jacobs

-- Aanklacht tegen 
de ongebreidelde 
en grotelijks illegale 
grondwaterwin-
ningen. Artikel in 
Natuur en Land-
schap 2021-1, p. 
14. Deze publicatie 
leidde tot brede 
media-aandacht 
en was aanleiding 
voor een afleve-
ring van Pano op 
TV één.



www.vissenaken.be 
 www.vissenaken.be bundelt allerlei informatie over ons 

dorp. Je vindt er heel wat weetjes, geschiedenis,...  
Verschillende verenigingen en instellingen zijn via deze 
website gemakkelijk terug te vinden. De websites van 
sommige organisaties zijn zelfs een onderdeel van de 
website van Vissenaken zoals o.a. Vissenaken ons dorp leeft, 
De Kronkel, De Slummen, het Kronkelweg Comité,…

 Prikbord  
Het prikbord biedt een overzicht van zoveel mogelijk 
activiteiten in Vissenaken en nabije omgeving.  
Organisatoren kunnen hun activiteiten gemakkelijk en volledig 
doorgeven via een speciaal webformulier. De link vind je 
onderaan elke detailpagina van de activiteiten.

 Nieuwsflash  
vissenaken.be i.s.m. VODL stuurt regelmatig een nieuwsflash rond naar de abonnees en houdt 
geïnteresseerden op de hoogte van het reilen en zeilen in ons dorp. 

Ben jij nog geen abonnee? Schrijf dan snel in op www.vissenaken.be/nieuwsbrief.htm
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Activiteiten Vissenaken tot eind 2021
Augustus 2021
26/08/2021 Motte O.-L.-Vrouw-Tielt Samen op Stap
26/08/2021 KLJ Zomercafé KLJ Vissenaken
27/08/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
27/08/2021 Summer vibes by Gezinsbond in de Heerlijckheid Gezinsbond
29/08/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op zondagnamiddag Natuurpunt

September 2021
2/09/2021 Okra wandeling Vissenaken Samen op Stap
3/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
3/09/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op eerste vrijdagavond Natuurpunt
4/09/2021 Dorpsfeesten: T-Run en Festinaken VODL
4/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
5/09/2021 Dorpsfeesten: Dorpsbarbecue en Familiedag VODL
5/09/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op zondagnamiddag Natuurpunt
9/09/2021 Vroente Miskom Samen op Stap
10/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
11/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
12/09/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op zondagnamiddag Natuurpunt
16/09/2021 Bertembos Bertem Samen op Stap
17/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
18/09/2021 Officiële opening Troostplek FERM Ferm
18/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
19/09/2021 Zomerwerkdag: Zijpveld in Kleinbeekvallei, Kumtich Natuurpunt
19/09/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op zondagnamiddag Natuurpunt
23/09/2021 Danone Rotselaar Samen op Stap
24/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
25/09/2021 Huis-aan-huis druivenverkoop Samana
25/09/2021 Spinnensafari voor jong en oud in natuur.gebied het Aardgat Natuurpunt
25/09/2021 Pop-up In de Heerlijckheid VisSite
26/09/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op zondagnamiddag Natuurpunt
30/09/2021 Walk of Fame Geetbets Samen op Stap

Oktober 2021
1/10/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op eerste vrijdagavond Natuurpunt
7/10/2021 Okra wandeling Nieurode Samen op Stap
7/10/2021 Lezingen in De Gors: Kennismaking met sporenzoeken Natuurpunt
10/10/2021 Hagelands ontbijtbuffet met Vroege vogelwandeling en 

wandeling in de Velpevallei, Bunsbeek
Natuurpunt

10/10/2021 Kindertheater: Kom naar Dokter Dieter Doe Gezinsbond
14/10/2021 Censes Melin Samen op Stap
17/10/2021 Herfstwandeling Landelijke Gilde
21/10/2021 Meetshoven  Aarschot Samen op Stap
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Activiteitenkalender van de organisaties die actief zijn in Vissenaken



Activiteiten Vissenaken tot eind 2021
23/10/2021 Ruilbeurs - Zondagse zoete zonde Gezinsbond
23/10/2021 MaanNacht Natuurpunt
28/10/2021 Natuurwandeling Webbekom Samen op Stap

November 2021
4/11/2021 Okra wandeling Holsbeek Samen op Stap
5/11/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op eerste vrijdagavond Natuurpunt
5/11/2021 Filmavond in De Gors: De Wilde stad Natuurpunt
6/11/2021 Sint-Maartenshappening Gezinsbond
11/11/2021 Houwaartseberg Houwaart Samen op Stap
12/11/2021 Kaartavonden met boeren pop-up café 1/4 Landelijke Gilde
13/11/2021 Winterwerkdag: Spoorwegzate/Getevallei Natuurpunt
18/11/2021 Gansepoel Huldenberg Samen op Stap
18/11/2021 Lezingen in De Gors: Er is leven op het kerkhof Natuurpunt
19/11/2021 Kaartavonden met boeren pop-up café 2/4 Landelijke Gilde
25/11/2021 Liefkensrode Kortenaken Samen op Stap
26/11/2021 Lezing in Pand 10: Uilen Natuurpunt
26/11/2021 Kaartavonden met boeren pop-up café 3/4 Landelijke Gilde
27/11/2021 Bakharingenavond Landelijke Gilde

December 2021
2/12/2021 Okra wandeling Leefdaal Samen op Stap
3/12/2021 PopUp Natuur.Café De Gors op eerste vrijdagavond Natuurpunt
3/12/2021 Kaartavonden met boeren pop-up café 4/4 Landelijke Gilde
4/12/2021 Natuurpunt Spaghetti-avond Natuurpunt
9/12/2021 Wervelt Lubbeek Samen op Stap
9/12/2021 Lezingen in De Gors: Wilde dieren in en rond ons huis Natuurpunt
12/12/2021 Art Nouveau uitstap O.-L.-Vrouw-Waver Gezinsbond
16/12/2021 A Speculo Ransberg Samen op Stap
18/12/2021 Van Stal naar Ster Landelijke Gilde
18/12/2021 Focusactiviteit: Sterrenwandeling Natuurpunt
22/12/2021 Kerstfeest Samana
23/12/2021 Schavaai  Bierbeek Samen op Stap
30/12/2021 Eindejaarswandeling Vissenaken Samen op Stap

Regelmatige activiteiten
Badminton elke maandagavond Gezinsbond
PopUp Natuur.Café De Gors op zondagnamiddag tot eind 
september

Natuurpunt

PopUp Café ‘In de Heerlijckheid’: elke vrijdag- en zaterdagavond 
in juli, augustus en september

VisSite

Meer info over deze activiteiten: www.vissenakenleeft.be/prikbord
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Ga mee met de magie…

Dorpsfeesten Vissenaken 2021 | 4 en 5 september 2021

 Zaterdag  . . . . . . . . . . T-Run, joggen in Vissenaken 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Festinaken

 Zondag  . . . . . . . . . . . Dorpsbarbecue 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiedag


