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

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

Dorpsfeesten Vissenaken 
Verkeerswijziging 
zaterdag 3 en zondag 4 september 2016

Op zaterdag 3 en zondag 4 september 2016 
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.

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.

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.

Dokter Geensstraat  Tienen 016 81 19 46 

www.amery.be
Kerkomsesteenweg 312 Boutersem

016 90 30 34 - 0498 31 37 97
info@biencru.be - www.biencru.be

Voor elk feestje ballonnen van bij ons !!!
Hennemarkt 3 Tienen - 0496 71 74 76

heliumballonnen - trossen - ballonbogen - pilaren - kadoballonnen

www.dekempioen.be

Leuvensesteenweg 82
Roosbeek - Boutersem

016 72 09 44
www.dekleinekauter.be

Specialiteiten:
Mosselen en scampi

• Speelhoekje voor de kinderen
• Wij organiseren uw feestjes  

tot 40 personen
• Ruime parkingwww.colruyt.be
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Beste dorpsgenoten, beste bezoekers van onze dorpsfeesten,

Een dorp wordt vaak omschreven als ‘een kleine plaats waar mensen bij elkaar 
wonen’. Naast de traditionele dorpsbewoners, die al generaties lang in het 
dorp leven, zorgt de bevolkingsaangroei ervoor dat er jaarlijks ook heel wat 
nieuwe mensen in een dorp neerstrijken. Jonge gezinnen die in hun zoektocht 
naar een ‘thuis’ toevallig op een dorp, zoals Vissenaken stoten. Met zijn 
gunstige ligging ten opzichte van Tienen en Brussel is Vissenaken immers een 
ideale uitvalsbasis. Maar een dorp moet meer zijn dan alleen maar een plaats 
om te wonen en te slapen. De inwoners moeten een gemeenschap vormen, 
een plek creëren waar ze graag samen met de andere inwoners vertoeven en 
zich gelukkig voelen. 

Dat is net het opzet van ‘Vissenaken ons dorp leeft’ vzw: mensen verbinden 
en zich ‘thuis’ laten voelen in ons dorp, door onder meer het organiseren 
van dorpsfeesten. Want Vissenaken is een dorp dat leeft! Mensen uit de 
omliggende dorpen en gemeenten bewonderen ons hiervoor. Naast het 
dorpscomité heeft Vissenaken ook een bloeiend verenigingsleven. De jaarlijkse 
activiteitenkalender bewijst dit en die is dan ook goed gevuld. U vindt deze 
activiteitenkalender in dit boekje. Het verenigingsleven werpt een dam tegen 
verzuring en eenzaamheid, die in onze moderne maatschappij meer en meer 
de kop op steken. Laat ons dit verenigingsleven koesteren en met z’n allen 
verder ondersteunen.

Dit jaar organiseren we onze 8ste dorpsfeesten. De raad van bestuur 
heeft in samenspraak met de algemene vergadering hard gewerkt aan 
de voorbereidingen van deze dorpsfeesten. Het programma bestaat uit 
enkele vaste ingrediënten zoals de dorpsbarbecue, T-run, de kunst- en 
ambachtenmarkt, de paardenmolen, de springkastelen, oldtimermeeting, 
kerkconcert,… Op Festinaken treden niemand minder dan Okselvocht en De 
Romeo’s op, gevolgd door onze huisdj Mil.

Nieuw dit jaar is de Line Dance op zondag, de fotowedstrijd en het 
foodtruckfestivalletje op zaterdag. Meer hierover vindt u terug in deze 
programmabrochure.

We hopen dan ook dat u opnieuw een mooi weekend in ons prachtige 
Vissenaken mag beleven. Steevast eindig ik met 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), Jan Bollen, Didier Rens, Nele Schildermans, Philippe Smolders, 
Glenn Vangoidsenhoven, Renaat Vanroelen, Greet Verbeylen, Chris Verhaegen, 
Katty Wouters (bestuursleden).
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1. Concept
De fotowedstrijd ‘Vissenaakse dorpsfeesten 2016’ wordt georganiseerd door 
Vissenaken ons dorp leeft vzw. 
Het thema is dan ook ‘dorpsfeesten Vissenaken 2016’. De foto’s dienen genomen te 
zijn vanaf de opbouw, tijdens of bij het afbreken van de dorpsfeesten in Vissenaken 
en moeten een verband tonen met de dorpsfeesten.
De deelnemers kunnen hun foto’s afleveren bij Philippe Smolders of Nicolas Callens. 
Uit alle foto’s wordt een top drie samengesteld. De winnaar ontvangt een 
aankoopcheque of cadeau ter waarde van € 50 , de tweede € 30, de derde € 20.

2. Looptijd en timing
De fotowedstrijd start op maandag 29 augustus 2016 en loopt tot 7 september 2016. 
De foto’s moeten uiterlijk op 15 oktober ingeleverd zijn bij de organisatie van VODL.
De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen.
De winnaar van de aankoopcheque wordt na afloop van de wedstrijd persoonlijk op 
de hoogte gebracht.
De beste foto’s verschijnen in het eerst volgende VODL-krantje en worden 
tentoongesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie waarop ook de prijzen verdeeld 
worden.

De jurering gebeurt door een onafhankelijke club of organisatie die geen banden 
heeft met onze organisatie Vissenaken ons dorp leeft vzw. De club of organisatie 
wordt pas kenbaar gemaakt nadat al de werken zijn ingeleverd, na 15 oktober 2016.

FOTOWEDSTRIJD MET ALS THEMA:  VISSENAKEN ONS DORP LEEFT, 2016
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FOTOWEDSTRIJD MET ALS THEMA:  VISSENAKEN ONS DORP LEEFT, 2016
3. Prijzenpot

Prijzen: ter waarde van € 50, € 30, € 20, aankoopcheques of cinema tickets. 
De aankoopcheque of bioscooptickets kunnen niet worden omgeruild voor geld.

4. Deelname aan de wedstrijd
De deelname aan de wedstrijd is gratis.
Er zijn slechts drie foto’s per auteur inleverbaar.
Elke deelnemer kan maximum één prijs winnen en er kan maar één prijs gewonnen 
worden per woonadres.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 
reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, 
worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vissenaken ons dorp leeft 
(VODL) zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van 
deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

VODL behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit 
te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De 
organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of 
andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan 
ook.
Door een foto in te leveren erkent de deelnemer dat hij/zij de rechten voor publicatie 
bezit, dat deze foto door VODL rechtenvrij kan worden gebruikt en gaat de deelnemer 
akkoord met publicatie van deze foto.
Indien de foto gebruikt wordt in publicaties zal de fotograaf hierover ingelicht worden 
en zal hij of zij een exemplaar bezorgd worden.

5. Formaten afmetingen
Foto’s of afdrukken dienen ingeleverd te worden voor 15 oktober 2016 op minimum 
formaat van 13 cm x 18 cm opgeplakt bij voorkeur op een passe-partout van minimaal 
20 cm x 30 cm. Maximale afmetingen van foto’s of afdrukken zijn 40 cm x 50 cm, 
maximale passe-partout is dan 50 cm x 70 cm. Passe-partouts zijn niet verplicht maar 
kunnen foto’s wel beter tot hun recht laten komen.
Op de voorzijde van de afdruk of foto mag de naam van de auteur niet weer gegeven 
zijn, ook op de achterzijde mag geen naam van eender wie voorkomen. Als dit toch 
het geval is, wordt de foto geweigerd en komt hij niet in aanmerking voor jurering. 
Er zal enkel een nummer of code achteraan op het werk aangebracht worden ter 
identificatie. Deze codelijst zal niet bekend gemaakt worden zolang de jurering niet is 
gebeurd.
Na de jurering kunnen de ingeleverde foto’s terug opgehaald worden op de algemene 
vergadering van Vissenaken ons dorp leeft.

6. Varia
Inlevering adres, na telefonische afspraak of mail.
Philippe Smolders, philsmol@gmail.com, Sint-Pietersstraat 4, Vissenaken, 0471 87 25 78
Nicolas Callens, nicolas.callens@hotmail.com
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ACTIEF IN VISSENAKEN
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
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De kermis is zaterdag open van 14 tot 18 uur.
Gratis ticketjes voor de paardenmolen af te halen 
aan de kassa. De andere attracties zijn betalend.

Programma
14u30: de jeugd
 • Karamellenloop
 • Kids run 300 meter - 500 meter - Titan Run voor de lagere schoolkinderen:
  14u40: 300 meter, leerlingen eerste en tweede leerjaar
  14u50: 500 meter, leerlingen derde en vierde leerjaar
  15u00: Titan Run, leerlingen vijfde en zesde leerjaar
Vanaf 15u15: alle leeftijden
 15u15: 1 km G-atleten (gratis)
 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-atletenw: 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/trun2016
Info: www.vissenakenleeft.be

In de namiddag van de Festinakendag wordt de vijfde stratenloop van Vissenaken gelopen.
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ACTIEF IN VISSENAKEN
Senioren Vissenaken

Seniorennamiddag Vissenaken
Dinsdag 8 november 2016

VODL richt samen met Kronkelweg Comité, Ziekenzorg, Landelijke Gilden,  
Gezinsbond en KVLV ook dit najaar een seniorennamiddag in. Deze gaat door  
op dinsdag 8 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.

Dit jaar neemt Nicole Caes de fakkel over van Freddy Vangoidsenhoven als voorzitter. VODL en de 
Senioren Vissenaken bedanken Freddy voor zijn jarenlange inzet.
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Zaterdag 3 september 2016

Doorlopend: Foodtruck Festival

NIEUW: Voor de eerste keer op zaterdag 3 september van de Vissenaakse dorpsfeesten. Een 
gezellige markt waar mobiele keukentjes op een originele manier op het Sint-Pieterspleintje 
te midden van de T-Run loopwedstrijd een waaier van lekkere gerechtjes / street food 
aanbieden. Een feest voor jong en oud, een hotspot waar mensen bij elkaar komen.
Het belooft een heerlijk smaak- en sfeervol festival te worden, waar ook gezellige ambiance 
muziek gebracht door The Wagon Wheel Wanderers niet ontbreekt.

One Lunch A Day
Voor festivals vind je aan deze food 
truck Chili con/sin carne en Quesadil-
las; ter plaatse gebakken tortillas met 
kip, salsa sausje, paprika, tomaat, bosui 
en cheddar kaas. Ook in veggie vorm 
verkrijgbaar.
 

T Vanneke
Onze caravan in retrostijl is het puntje 
op de j van élk feestje!
Dit met ambachtelijk roomijs, pannen-
koeken, desserts, etc.

RemorK
RemorK serveert Croques met een 
Hoofdletter, gemaakt met verschillen-
de soorten brood en boordevol soms 
verrassende vullingen!

Burg-A-Licous
Burg-A-Licious brengt de wereld van 
burgers naar een hoger niveau. De bur-
gers worden niet gemaakt van gehakt, 
maar wel van garpacho van rund of 
kip. Op deze manier krijg je de ervaring 
van zowel burger als pita.
Burg-A-Licious biedt vooropgestelde 
100% kip en 100% beef burgers aan 
maar ook burgers zoals de Italion Stali-
on met extra’s als groene pesto, mozza-
rella, rode ui en zongedroogde tomaat.
Dit is niet alles, Burg-A-Licious biedt 
ook de mogelijkheid aan om zelf jouw 
burgers samen te stellen! Alle burgers 
worden gepresenteerd met een ciaba-
tabroodje en een saus naar keuze.

Me Gusta Coffee And Sweets
Een mobiele retro koffiecaravan waar 
je rustig kan genieten van een heerlijke 
espresso, perfect gestoomde cappuc-
cino, chococcino of Iced coffee, gezet 
volgens de regels van de kunst door 
Barista Joeri Smets.
Bij Me Gusta coffee & sweets waan je 
je terug in “the sixties“ waar alles zo 
gemoedelijk, authentiek en vooral met 
veel liefde gebeurde. In ware retrostijl 
wordt er naar hartenlust koffie gezet en 
geschonken vergezeld van een koekje 
of een cakeje. Samen met een streepje 
muziek en een lach van de barista kan 
je dan heerlijk genieten van de kleine 
dingen des levens.

PepeRosso
PepeRosso serveert je vanuit haar food 
caravannetje overheerlijke homemade 
pasta’s. Laat je onderdompelen in haar 
Italiaanse smaken!
PepeRosso – Pasta on the Road – ser-
veert verschillende soorten sauzen, 
voor ieder wat wils. De pasta’s worden 
door mezelf met veel passie en liefde 
gemaakt. De sauzen zijn ontstaan uit 
een samenwerking met een echte Itali-
aanse kok. We kunnen dan ook zeggen 
“Food on Wheels with Italian Taste”.
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ACTIEF IN VISSENAKEN

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

Bandencenter
Laudus

• banden van alle merken
• uitlijnen
• alu-velgen ook sport en 4x4

Open 8u - 18u
zat. gesloten
op afspraak

Self Carwash
De nr 1 in de streek
open 7/7 - 24u/24u

Sint-Maurusweg 35, Tienen - 016 81 73 04

Nieuwstraat 41-43, Tienen
016 81 54 53

info@miastyle.be
www.miastyle.be

Brasserie

Tiensesteenweg 62, Bunsbeek
016 82 06 20 - info@brasseriemolenhuys.be

www.brasseriemolenhuys.be

016 82 09 87
0486 75 92 25 - 0492 60 35 32
ardic.mustafa@hotmail.com

Nieuwstraat 5, Tienen

Welkom
in de
buurt. www.matexi.be

Brouwerij Vissenaken
Metselstraat 74, Vissenaken

Brouwerij Vissenaken wil Vissenaken en 
bij uitbreiding Tienen op de wereldkaart 
plaatsen. Als ethisch bedrijf is de zorg voor 
mens en milieu uiterst belangrijk. 
Groei en winst zijn daarbij ondergeschikt. 
Het welzijn primeert.
Kennis en expertise staan ten dienste van de Belgische biercultuur.
Door de huidige schaalvergroting naar 5 Hl brouwketels komt de 
brouwerij in een andere dimensie terecht waardoor er mogelijkheden 
ontstaan om sociale, culturele, duurzame en meerwaarde projecten te 
creëren en/of te ondersteunen.
Met duurzaamheid gaat het hier niet alleen over de milieuvoetafdruk 
maar ook over de sociale en economische duurzaamheid, en over 
duurzaamheid die in tijd noch geografisch begrensd is.
Het brouwzaalrendement zal stijgen want uit dezelfde grondstoffen 

zal meer bier gehaald kunnen worden. Energie zal efficiënter aangewend worden zodat er 
milieuvriendelijker gewerkt wordt.
Het is niet de bedoeling om plots wekelijks grote volumes te brouwen. 
Een organische groei, geleidelijk aan, is mogelijk.

Bier goed al goed

Grote Markt 22 Tienen
www.gambrinustienen.be
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15u00 - 17u00: The Wagon Wheel Wanderers
 Indien goede ambiance treden ze langer op.
 
The Wagon Wheel Wanderers zijn een bonte verzameling muzikale nomaden die van 
alle mogelijke walletjes snoepen, zij brouwen een hoogst vermakelijk en entertainend 
muzikaal mengsel waarvoor zij zich gretig bedienen van country, oldtime, folk, cajun, 
blues, frans chanson, het vlaamse levenslied, kleinkunstparels en pop- en rockklassiekers, 
gebracht op hun onnavolgbare wijze…
Hun instrumentarium bestaat uit steelguitars, accordeons, ukuleles, fiddles, contrabas, 
cavaquinho, charango, banjos, triangel en percussieinstrumenten én meerstemmige zang! 
Hun speelplezier is uiterst besmettelijk en aanstekelijk en nodigt uit tot meezingen, 
dansen op, onder en naast de tafels en samen met hun hooggeëerd publiek stellen zij zich 
garant dat zij de goede tijden laten rollen!

Samenstelling:
Patrick Dirickx zang, ukuleles, banjo, charango, cavaquinho, gitaar
Veronica Staes zang, contrabas
James Debacker zang, hawaiin steelguitar, banjo, gitaar
Jenny Meeuwissen zang, triangel, percussie
Eric Zborowski zang, accordeons
 
Speciale gast: 
Karl Stroobants viool en fiddle!
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Sint-Pietersstraat 169, 3300 Vissenaken 
016 76 05 66

Toonzaal 
Glabbeek

Dorpsstraat 48, 
Glabbeek

016 82 74 14
 

Peter 
Reekmans

Spiegelstraat 11 Tienen | 016 76 56 45
www.mangerieloft.be
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DE ROMEO’S

OKSELVOCHT
DJ MilDeuren: 20u30 | Tickets: 0496 54 81 72 - 0485 45 35 17

Tickets: Voorverkoop: € 8 | Kassa: € 10 | Gratis vanaf 00u30
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ACTIEF IN VISSENAKEN
Landelijke Gilde Vissenaken

De Landelijke Gilde Vissenaken is een 
landelijke vereniging die graag communiceert 
met zijn dorpsbewoners. Daarom organiseert 
onze organisatie jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor een gezellig babbel met de 
mededorpelingen zoals de thema-avond, de muziekavond, het mee organiseren van de 
dorpsfeesten, de bakharingenavond en de jaarlijkse wandeling in oktober. We proberen 
inventief te zijn met het organiseren van onze activiteiten want we zijn maar met een 
beperkt aantal bestuursleden. Personen die kunnen helpen met het organiseren van 
activiteiten of die suggesties hebben, zijn altijd welkom.

Hoe lid worden?

• Via het secretariaat: Guido Verhaegen, Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken, 0495 44 67 99.

• Of steek een briefje in de bus met uw gegevens en e-mailadres, wij contacteren u. 

• Stort € 13 op rekening: BE 90 7344 0100 0332 - KREDBEBB van Landelijke Gilde Vissenaken 
met vermelding: Nieuw Lid en naam.

“Iedereen is altijd welkom op het platteland is het ALTIJD Plezant.”

 

Guido Verhaegen
Secretaris Landelijke Gilde Vissenaken
Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken
0495 44 67 99
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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’.  

De Romeo’ s met 100 % feestgarantie!

www.deromeos.be

Programma



café - feestzaal 
vergaderzaal
alle dagen open vanaf 8u30

Oude Leuvensestraat 93 
Tienen - 016 82 48 91

www.thoeksketienen.be

www.djmil.be

Apotheek
Vandewijer

Vissenaken

| 16 | | 17 |
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Programma

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.beFo
to

 ©
 D

J M
il

OKSELVOCHT

Okselvocht? Rare naam?!... Rare jongens ook! 
Maar voor de mensheid totaal onschadelijk. 
Althans voor degenen die weten wat ‘... er 
eens een flinke lap op geven...’ écht betekent! 
Ambiancegerichte en geselecteerde nummers 
(zowel Vlaams- als Engelstalig) kwalitatief sterk 
gebracht en met een zodanige podiumact 
gepresenteerd dat ieder aanwezig lichaam 
boven zijn of haar ‘eau de toilet’ uit weer naar 

zichzelf begint te ruiken. Dat is in ’t kort maar nog net niet krachtig genoeg 
gezegd wat Okselvocht de maatschappij te bieden heeft. Okselvocht werd 
geboren in 1982 en in 1997 speelden ze voor de tweede maal op het 
hoofdpodium van Suikerrock waarna de groep aankondigde dat ze het na 
een tournee van 15 jaar voor bekeken hield... 
Maar in 2009 stonden ze er weer,… in Vissenaken! En ook op Festinaken 
2011 en 2014! En dit jaar voor de vierde keer in Vissenaken!

www.okselvocht.be

| 17 |
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Samen Op Stap Vissenaken
 

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.

www.vissenaken.be/sos_vissenaken.htm

Veemarkt 6, Tienen
www.degoudenschaar.be

 016 81 14 06

| 18 | | 19 |
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Art-X Artosa Sam Coeck Creabie Creaschuur De Rozenkring 
Exclusief

Lut Delvaux Jos Diliën Elenneok Fleurige Foliekes Givan Projects Ann Hermans

Horizon Soaps Hilde Jansen Ria Kaes Kant-e-lier Knutselkoffer Leona’s Parel Shop

Loonse Stroop Marshmallow 
Creatief

Annelies Moonen Nancy’s 
Hobbyatelier

Sally Servet Sweetniss

T!LT.design CNC 
freesatelier

Mia Van Houtven Lia Van Romphey Jean-Louis 
Vandecauter

Henriette Vandeput Isabelle Vangeel 

Wendy Vanwinckel Ann-Tinne Vereeck Veroniek Dutré Juweelontwerp  
& Clementiene Juweelontwerp

Lieve Veugelen Bob Vincke

Wearafork Jewelry Annitta Everaert Els Rits Oldtimer Meeting

KUNST- EN AMBACHTENMARKT

De zesde editie alweer van onze Kunst- en Ambachtenmarkt! Het recept blijft hetzelfde, we bieden een 40-tal 
kunstenaars de gelegenheid om hun werk aan het Vissenaakse publiek te tonen en te koop aan te bieden. Naast 
een aantal vertrouwde gezichten, zullen er ook heel wat nieuwe kunstenaars van de partij zijn. Meer nog dan 
hun werk brengen ze hun passie en gedrevenheid mee naar Vissenaken. De gedrevenheid om een uniek stukje 
schoonheid te scheppen! In een jachtige wereld gedomineerd door massaproductie en overconsumptie bieden 
deze ambachtelijke producten een welkom tegengewicht. Producten met een verhaal, kunstwerken met een ziel 
en de bijbehorende imperfecties. Het zal dus zeker weer de moeite waard zijn om op ontdekkingstocht te gaan op 
onze markt! Vraag de gratis cataloog.

Coördinatoren:
Nele Schildermans, 0478 09 80 58

Greet Rome-Verbeylen, 0475 47 16 47
| 19 |
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Krawatenstraat 85b
3470 Kortenaken
011 58 73 24

Ma-Vrij: 8u - 17u
Zaterdag: 8u - 12u
Zon- & feestdagen: gesloten

Zonnecenter Tienen, zonder afspraak

Gilainstraat 74, 3300 Tienen
www.sunbrown.be
contact@sunbrown.be - 016 81 35 50

www.fruitvanhellemont.be

Meensel-Kiezegem

Veemarkt 26-27 Tienen | 016 81 16 49 | www.argofashion.be

KL J Vissenaken

KLJ ( Katholieke Landelijke Jeugd) is een jeugdbeweging die 
zich al meer dan 80 jaar bezig houdt met het organiseren van 
activiteiten, kampen en weekends voor kinderen van 6 tot 35 
jaar. Bij ons is iedereen welkom en wij zorgen ervoor dat elk kind 
zich kan amuseren in Vissenaken. 
KLJ Vissenaken is opgedeeld in drie leeftijdsgroepen:
-16
+16
+20
 
Inschrijven is zeer eenvoudig, meer info vind je hierover op onze 
website: www.klj-vissenaken.be en op onze Facebook-pagina.

| 20 | | 21 |
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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

“Vroeger was alles beter”.
Wie kent deze quote nu niet?
Of alles inderdaad beter was, laten we in het midden, maar wat we wel weten is 
dat de auto’s toen mooier waren. En laat dat nu net de reden zijn om tijdens de 
Dorpsfeesten in Vissenaken een oldtimer treffen te organiseren. We willen mensen 
een stukje mee terug in de tijd nemen en hen laten genieten van al dat schoons. Die 
dag zijn dan ook alle auto’s en moto’s welkom, geproduceerd van het begin der tijden 
tot 1987.

3de
OLDTIMER MEETING

auto en moto - alle merken
zondag 4 september 2016, 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.

| 21 |
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LEUVENSESTEENWEG 196
3390 SINT-JORIS-WINGE

T 016 63 92 30 - F 016 63 92 31
st.joris.winge@kbc.be

Aarschotsesteenweg 593, Vissenaken 
016 82 47 59 - 0475 67 18 55
natuursteenpeter@msn.com

www.natuursteenpeter.be
Leuvensestraat 68, 3300 Tienen

016 81 38 93

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

KVLV Vissenaken

Beste dorpsgenoten

Als KVLV zijn wij fier u ons programma voor het najaar voor te stellen, een aanbod met voor elk wat 
wils: zie vanaf blz. 41 in dit boekje. Indien jullie belangstelling hebben voor onze vereniging, neem dan 
gerust contact op met Els Arnauts, Agnes Duerinckx, Lucia Sempels of Marie Claire Thys.
Wij wensen u aangename dorpsfeesten.

Marie Claire Thys 
Voorzitster KVLV Vissenaken

| 22 |
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Grote dorpsbarbecue 
met BBQ-tombola:  
 win een ‘weekendje weg’! 

Schrijf in en maak kans op een leuk ‘weekendje weg’ voor twee, 
aangeboden door reisbureau Selectair, Check-in for the world!

Bestel je barbecue voor 21 augustus via onze website  
(www.vissenakenleeft.be): je bbq-kaarten zijn af te 
halen aan de kassa in de tent 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. 
Afwezigen kunnen niet winnen.

Indien je nog niet bent ingeschreven, haast je snel 
naar onze website en geef je bestelling door! 
         

11u30 - 14u00

BBQ 4 september (inschrijven online of strookje hieronder)
BBQ kind: 1 stuk vlees naar keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8
BBQ 2: 2 stukken vlees naar keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 12
BBQ 3: 3 stukken vlees naar keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 15
BBQ VEG.: 1 stuk vegetarisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8

De groenten worden verzorgd door B&V Catering

  Te kiezen vleessoorten: 

w
orst

 kalkoen-
brochett

e

 

kipfilet

 spiering

 

Aantal BBQ kind:  x € 8 = €      
Aantal BBQ 2:  x € 12 = €      
Aantal BBQ 3:  x € 15 = €      
Aantal BBQ VEG.:  x € 8 = €

Totaal:  €

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ACTIEF IN VISSENAKEN

Totaalbedrag BBQ betalen vóór 21 augustus 2016, contant of op IBAN BE76 7340 2613 0795.
Deze inschrijfstrook bezorgen aan:

Vissenaken ons dorp leeft: - Philippe Smolders, Sint-Pietersstraat 4, 3300 Vissenaken of
 - Francis Coeckelberghs, Metselstraat 64, 3300 Vissenaken of
 - Guido Verhaegen, Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken
 Maar je schrijft best in via onze website: www.vissenakenleeft.be
Ik wens nieuwe vlag(gen) te bestellen (€ 15/st), aantal: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vlaggen worden betaald bij de levering van je vlag(gen).

Schrijf in op gratis Nieuwsflash Vissenaken, e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.begrafenissenpermentier.be

Oplinterstraat 48, Wommersom
Kumtichstraat 2, Kumtich

Aarschotsestwg. 74, Tienen

vele sponsors “uit sympathie”

Leuvensesteenweg 268, Boutersem
T 016 72 11 60
F 016 72 11 61

boutersem1@kbc.be

www.hobbyfarm-glabbeek.be

Crossing Vissenaken

Crossing Vissenaken wil niet langer alleen rond voetbal draaien, maar een ontmoetingscen-
trum zijn voor het hele dorp met al haar inwoners en verenigingen. De club moet tegelijk toe-
gankelijk worden voor iedereen. Onze  vereniging is dan ook meer dan alleen voetbal. In onze 
club moet iedereen de mogelijkheid krijgen om recreatief te kunnen sporten met respect voor elkaar. 

Wij staan open voor:
Jongens-meisjes, Senioren-veteranen-ladies, Gsport met motorische of mentale beperking, Samenwer-
king met Wielertoeristen, Samenwerking met Wandelclubs, Samenwerking met Scholen-/KLJ. 
Dit jaar vieren we ook ons 50 jarig bestaan. Hierdoor 
wordt CRV een Koninklijke club. Met onze CRV 2020 
visie hebben we voor de volgende 5 jaar een duidelijke 
focus op het toekomstige beleid. Door vele mensen te 
betrekken bij onze nieuwe club- filosofie wordt CRV een 
plaats waar velen zich zullen thuis voelen.

Op de dorpsfeesten zal CRV ook aanwezig zijn  met 
‘TRAP JE RIJK’. Voor slechts € 2 kan je hier 5 x proberen 
op doel te trappen. Wie het 3 x lukt, mag kiezen uit  
talrijke prijzen.

Graag tot dan!
Het CRV bestuur

| 25 |
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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.

13u00 tot 17u00

LAAT je beSmeTTen meT heT cm-fiT viruS op onze cm STAnd 
CM wil jou ook besmetten met het CM-fitvirus! Je komt ons 
op allerlei activiteiten tegen, waar we jouw aandacht zullen 
trekken met onze CM-fitvirusacties. CM-fit kan betekenen: 
beweegplezier, gezond eetplezier of fit-in-je-hoofd. Om de 
aandacht op dit alles te vestigen zijn we ook aanwezig op de 
Dorpsfeesten in Vissenaken. Kom langs bij onze CM vrijwilligers 
en meet je kracht bij het ‘jeansbroekhangen’ of test je 
stressbestendigheid aan ons ‘bibberspel’ – voor elk wat wils!! 

CM op uw gezondheid 

12u00 tot 17u00

KermiS
Een paardenmolen, een ballenkraam, een eendjeskraam en 
een schietkraam brengen de sfeer van een jaarlijkse kermis en 
mogen niet meer 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. De andere attracties zijn 
betalend.

zaterdag 3 september: 14u00 tot 18u00 
zondag 4 september: 11u00 tot 19u00

verenigingenmArKT
Enkele verenigingen die actief zijn in Vissenaken stellen zich 
voor met een stand op het Sint-Pieterspleintje:

• Crossing Vissenaken
• Gezinsbond Vissenaken
• Brouwerij Vissenaken
• Senioren Vissenaken
• Landelijke Gilde Vissenaken
• SOS Vissenaken
• KLJ Vissenaken
• KVLV Vissenaken
• Broederschap Himelinus
• Natuurpunt Tienen

12u00 tot 18u00

| 25 |



Smisveld 1A
3380 Glabbeek

Tel. 016 / 77 07 02

GSM. 0477 / 476 479
michel.vangoidsenhoven@skynet.be
www.michelvangoidsenhoven.be

BINNENHUISSCHRIJNWERKERIJ & MEUBELWERK

ACTIEF IN VISSENAKEN

Leuvenselaan 664 
Kumtich

016 43 44 41

Natuurpunt Tienen

Natuurpunt is een organisatie die het beschermen 
van natuur in Vlaanderen als doel heeft. Dat doet zij 
vooral door het in beheer nemen van terreinen die 
waardevol zijn voor het instandhouden van flora en fauna en de onderlinge samenlevingsvormen. Om langdurige 
bescherming te garanderen, is aankopen van terreinen het beste middel. In gans Vlaanderen beheert Natuurpunt 
meer dan 22.000 ha zeer uiteenlopende natuurgebieden, verdeeld over een 500-tal erkende natuurreservaten. 
Natuurpunt Oost-Brabant bestaat uit 22 afdelingen in het Oosten van Vlaams-Brabant en Natuurpunt Tienen is 
naast Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem en Bierbeek een van de vijf kernen van de afdeling Velpe-Mene. Deze 
afdeling beheert momenteel ongeveer 560 ha natuurgebied verdeeld over 24 natuurreservaten in deze vijf 
gemeenten. In Vissenaken en Bunsbeek worden in de valleien van de Velpe en de Rozendaalbeek bijna 100 ha als 
natuurreservaat beheerd. Naar het brede publiek toe werden hier de laatste jaren heel wat nieuwe wandelpaden 
ingericht door de organisatie. En dat die druk betreden worden, zie je pas als je ze zelf eens gebruikt.

Om de natuur optimaal te laten evolueren moet er gewerkt 
worden in de Natuur.gebieden. Naast de professionele 
terreinbeheerders zetten honderden vrijwilligers zich in om in 
machinaal moeilijk toegankelijke gebieden met mankracht allerlei 
klussen uit te voeren. Dat dit mooie resultaten geeft, blijkt uit 
de toenemende biodiversiteit in de beheerde gebieden, terwijl 
daarbuiten steeds meer dieren- en plantensoorten verdwijnen.

Maar er kan nog veel meer gedaan worden en daarvoor nodigen 
we alle natuurliefhebbers uit om de natuur te steunen door 
enerzijds – misschien wel het 100.000ste – Natuurpunt-lid te 
worden en anderzijds eventueel ook vrijwilliger te worden: er zijn 
zeer uiteenlopende taken, voor elk wat wils.

Meer info: www.natuurpunt.be/tienen

| 26 | | 27 |
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nATuurpunT WorKShopS
Nestkastjes en bijenhotelletjes bouwen. Het kan op de stand 
van Natuurpunt. Voor € 5/st. neem je je zelfgetimmerd huisje 
mee en volgend jaar bied je onderdak aan tal van wilde bijtjes 
en/of maakt een vogelpaartje zijn nestje in je kastje. 
Wil je liever niet het risico lopen om op je vingers te hameren? 
Zoek dan je weg langs de natuurzoektocht in de buurt van de 
festiviteiten.

13u00 tot 17u00

dAncecreW LA pASSione
Dancecrew la passione is een kleine vereniging in Tienen. 
Doordat ze met kleine groepen werken, krijgt elke danser een 
persoonlijke begeleiding. Choreografe Birthe Weeghmans won 
al verschillende prijzen met eigen choreografieën en tourde 
rond België met het showteam van de M-kids. De choreograaf 
die de salsalessen verzorgt, Israël, danste al in videoclips van 
belle Perez en geeft salsa lessen in heel Vlaanderen. U bent 
welkom voor een gratis proefles bij dancecrew La passione! 
Plezier voor jong en oud!

13u30 tot 14u00

WieWieneKe
Wiewieneke, de Gentse afroepstem op de trams gedurende 
de Gentse Feesten, brengt een zang-act op een bakfiets met 
ingebouwde muziekinstallatie.
Zijn repertoire is héél uitgebreid en gaat van Will Tura over 
Charles Aznavour naar Elvis Presley en meer… ambiance 
verzekerd!!!

14u00 tot 17u00 

TrAp je rijK
Trap je rijk op de stand van Crossing Vissenaken. Voor slechts 
€ 2 kan je hier 5 x proberen op doel te trappen. Wie het 3 x 
lukt, mag kiezen uit talrijke prijzen!

14u00 tot 17u00

de pAArdenTrAm vAn de TienSe KoeTSierS
Gratis tochtjes met paard en kar in Vissenaken. 
De Paardentram, getrokken door twee Brabantse Trekpaarden, 
biedt plaats aan ong. 22 volwassenen en wordt gebruikt voor 
toeristische uitstappen, verjaardagwandelingen, huwelijken 
enz…

https://www.facebook.com/tiensekoetsiers

14u00 tot 17u00 
| 27 |
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Brood- en Banketbakkerij Tiensesteenweg 162
glabbeek-zuurbemde

016 77 91 58

Tiensestraat 50
Hoegaarden
016 76 02 66

www.bakkerijnolmans.be

Luc Dewaelheyns nv - Landbouwmachines
www.dewaelheyns.com

Thuisverpleging Christian
Deeren Christian | Tienen • Boutersem • Glabbeek • Binkom • Lubbeek • en deelgemeenten

Paependaalstraat 13, Kumtich | 0495 32 48 06
christian@thuisverplegingchristian.be - www.thuisverplegingchristian.be

Welkom bij de  
Gezinsbond Vissenaken!

 
De gezinsbond Vissenaken vindt het een uitdaging 
om gezinnen te verenigen en buurten te laten 
leven.

Onze vereniging wil graag alle gezinnen 
ontmoetingskansen geven, voor ontspanning 
zorgen en een hele reeks diensten aanbieden. 

• de kinderoppasdienst (KOD) geeft ouders 
de kans er op uit te gaan. Ze werkt aan lage 
tarieven en zorgt dat uw aansprakelijkheid ten 
opzichte van de kinderoppas verzekerd is! 
Info Kinderoppasdienst: 016 82 73 28 
kod.vissenaken@hotmail.com

• de sport- en ontspanningsdienst 
(GSF) stimuleert via haar activiteiten recreatief 
sport en ontspanning voor en met het gezin. 
Een greep uit wat zoal wordt georganiseerd: 
wekelijks recreatief badminton, wandelen, 
sport- en spelactiviteiten, afdelingsweekend… 
Een waaier voor jong en oud(er)!

• de jonge gezinnenactie (JGA) organiseert elke 
zomer een speelweek voor kinderen.

• het sociaal-cultureel werk (SCW) organiseert 
activiteiten zoals een ontbijtdag, theater, 
voordrachten en vormingsmomenten, 
toneelopvoeringen…

• met de lidkaart/spaarkaart kan je bij 
enkele gezinsvriendelijke handelaars een 
korting krijgen. Er zijn ook tal van speciale 
kortingsacties. Een overzicht vind je bij  
www.gezinsbond.be. Korting krijg je ook 
bij aankoop van GSM-kaarten, treinpassen 
en kinépolistickets in ons verkooppunt bij 
Agnes Vandersmissen, Metselstraat 74, 
016 82 13 77, scheys.vandersmissen@skynet.be

Onze Gezi(e)nsdag in het voorjaar en de Sint-
Maartenshappening in het najaar zijn uitstekende 
gelegenheden om in een gezellige sfeer samen te 
komen met dorpsgenoten.

Het aanbod van de plaatselijke activiteiten 
gieten we ongeveer tweemaandelijks 
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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SpringKASTeLen
Er zijn vier 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.

14u00 tot 17u00 

ezeLTjeS vAn de miSpeLhoef
Op de binnenkoer van de pastorie kan je kennis maken met 
vier ezeltjes van de Mispelhoef: borstelen, knuffelen… 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!
Twee begeleide ezelwandelingen: 14u00 en 16u00, duur 1 uur, 

maximum 30 deelnemers per wandeling.
Inschrijven: ten laatste 2 september via 0479 42 66 46  

of info@demispelhoef.be.
Prijs: € 2 per persoon tvv het Mispelhoef project, ter plaatse te 

betalen. Kinderen - 2 jaar gratis.

13u30 tot 17u00 

cLoWn pipo
Pipo is een hele gekke clown. Hij maakt ook van ballonnen 
verschillende dieren en voorwerpen. Iedereen die graag een 
ballon wil, kan bij hem terecht!

14u00 tot 17u00

Muziek
de hAgeLAndSe bLAASKApeL

De Hagelandse Blaaskapel is ontstaan in de schoot van de 
Koninklijke Fanfare Sint-Genoveva Oplinter in 1992.
Al die voorbije jaren traden we op o.l.v. Ronny Roofthooft tot 
onlangs de dirigeerstok werd doorgegeven aan Eric Janssens.
Deze vrolijke groep van een 12-tal academisch geschoolde 
muzikanten brengt vandaag een repertorium van lichte 
ontspannende tot spetterende ambiancemuziek op het Sint-
Pieterspleintje.

www.khsgo.be/hagelandseblaaskapel/algemeen

14u00 tot 14u45 en 15u15 tot 16u00
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Café en visvijvers
Het Windmoleke

Butschovestraat 12 Wever

www.windmoleke.be

www.unizo.be/hageland

www.vanroeyvastgoed.be

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

www.apotheek-derwael.be

www.eandis.be
 

Restaurant
Leuvensesteenweg 224, 3370 Boutersem
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The deSerT counTrY dAncerS
Optreden Country Line Dance op het groot podium in de tent.  
Deze dansclub kreeg het startschot in 2004. Heb je ook 
danskriebels? Je wordt met open armen ontvangen want plezier 
op en naast de dansvloer staat centraal. De dansen worden je 
aangeleerd met een goede dosis humor. Een betere ontspanning 
is er niet! We dansen op dinsdag en vrijdag vanaf 19u30 in Zaal 
‘t Solveld in Wever.

Opendeurdag Country Line Dance   
 op zondag 11 september van  
 14u tot 20u in de Glazuur in   
 Glabbeek.
Gratis proefles op vrijdag 16/09 in   
 Zaal ‘t Solveld in Wever.

http://thedesertcd.webs.com

15u00 tot 17u00

SLOTMOMENT
Prijsuitreikingen tombola, oldtimers, reis en als afsluiter 
iedereen zingt mee het Dorpslied (zie p. 33).

17u00

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

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

Apotheek
Boesmans

Kumtich

Apotheek
Elbefar

Glabbeek

Begrafenissen, crematies, alle 
formaliteiten, grafzerken, 

koffietafels, rouwdrukwerk

Begrafenissen Rummens

Leuvenselaan 486A, 

016 82 58 40
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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 4 september om 17 uur gaan we 
samen met gans Vissenaken ons dorpslied 
nog eens uit volle borst zingen!
Begin alvast met te repeteren!

• We maken er een mooi dorpsfeest van. Daarom vragen we de Vissenaakse 
vlag uit te hangen van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september. Wie nog 
geen vlag heeft, kan deze bestellen bij Mil Defau, Metselstraat 85. 
Kostprijs: 15 euro

• Maak reclame voor onze dorpsfeesten en hang een affiche voor je raam! 
Affiches kunnen eveneens aangevraagd worden.
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ACTIEF IN VISSENAKEN

Metselstraat 74, 3300 Vissenaken
016 82 13 77

www.brouwerijvissenaken.be

Broederschap  
van de heilige Himelinus van Vissenaken

‘Herontdekking en hervernieuwing in de kerk’

De Broederschap 
Een katholieke broederschap, fraterniteit of confrérie is een vrome 
vereniging van leken, onderworpen aan het kerkelijk recht.

Vereniging 
Het engagement van een broederschap is geïnspireerd door de katholieke 
doctrine, waarbij de devotie en geloof centraal staan. De facto is een 
broederschap een private vereniging, waar de confraters zelf bepalen hoe 
lang ze lid blijven.

Lidmaatschap 
Leden van de broederschap hoeven niet altijd te zijn verbonden aan die 
parochie, maar moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze 
voorwaarden staan nauwkeurig beschreven in de statuten.

Soorten en geschiedenis 
In Vlaanderen bestaan hoofdzakelijk broederschappen van devotie en naastenliefde. Zij promoten 
een bepaalde cultus of devotie tot een heilige of bedevaart. De eerste broederschappen zijn in de 
Middeleeuwen ontstaan in parochies.
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Boutersem

www.jvb.be

Romeinsebaan 55, 
3300 Vissenaken

www.nokernote.be

gastenkamers
chambres d’hôtes
bed & breakfast

Gewasbeschermings-
middelen 

voor 
boer, tuinder en  

hobbyist

Kapellekensweg 9
Meensel-Kiezegem

Kerkrecht 
De plaatselijke bisschop moest de statuten keuren en de oprichting toestaan. De medebroeders 
hielpen elkaar en verrichtten vaak ook werken van naastenliefde. De broederschappen hadden vaak 
een altaar in de kerk. Ook liepen zij mee in processies met het beeld van hun patroonheilige.

Actuele situatie 
In 2013 nodigde Paus Franciscus verschillende actieve broederschappen uit in Rome, waarbij hij 
ze aanmoedigde de volksdevotie te versterken. In zijn homilie sprak hij over “herontdekking en 
hervernieuwing in de kerk”. De kerk blijft dus actief de vele broederschappen ondersteunen bij hun 
werking. 
Veel broederschappen vieren nog steeds een octaaf of noveen van hun patroonheilige, met vaak 
een processie. 
De meeste actieve broederschappen worden erkend als immaterieel erfgoed, ze zijn waardevol 
door hun geschiedenis en cultuur.

Vissenaken anno 2006 
De Broederschap van de heilige Himelinus van Vissenaken wordt opgericht op 10 maart 2006, feest 
van de heilige, in de kerk van Sint-Maarten, waar de relieken van de heilige worden bewaard, in het 
bijzijn van E.H. deken Joris Hardiquest van Tienen. 
De Broederschap van de heilige Himelinus van Vissenaken wordt opgericht op voorstel van E.P. Jan 
Moriaux, kapelaan van Sint-Maarten en pastoor van Vissenaken.
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ACTIEF IN VISSENAKEN
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. 
VODL, De Kronkel, De Slummen, het Kronkelweg 
Comité,…

 Prikbord  
Het prikbord biedt overzicht van zoveel mogelijk 
activiteiten in Vissenaken en nabije omgeving. 
Binnenkort wordt het prikbord de homepage van de 
site. Hiertoe wordt momenteel een tool ontwikkeld 
waarmee organisatoren hun activiteiten gemakkelijk en 
volledig kunnen uploaden.

 Nieuwsflash  
vissenaken.be en VODL sturen regelmatig een 
nieuwsflash rond naar de abonnees en houden 
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

Brasserie
Restaurant

Grote Markt 39, Tienen
016 82 00 84

inge@witpaard.be

www.witpaard.be

Kumtich | www.pur-o.be

René Berghen
Molenberg 15, Binkom

016 63 20 09
www.garage-berghen.be

Leuvensesteenweg 127
Roosbeek (Boutersem)

016 35 38 98

Chinees restaurant | Gastronomische keuken Meenemen: -10% Leuvensesteenweg 255
3390 Tielt-Winge

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

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
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Nieuwe inwoners van Vissenaken 
(vanaf 1 september 2015) kunnen zich 
melden aan de infostand (naast de 
kassa) op de dorpsfeesten. 

Ze krijgen nadien een mooi welkomstpakket aangeboden.
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Natuurpunt is een organisatie die als doel heeft het beschermen van de natuur in Vlaanderen. Dat doet zij 
vooral door het in beheer nemen van terreinen die waardevol zijn voor het in stand houden van flora en fauna 
en de onderlinge samenlevingsvormen. Om een langdurige bescherming te garanderen is de beste strategie om 
deze terreinen aan te kopen. In gans Vlaanderen beheert Natuurpunt ongeveer 123456 ha zeer uiteenlopende 
natuurgebieden, verdeeld over 9876 erkende natuurreservaten. Natuurpunt Oost-Brabant bestaat uit 22 
afdelingen in het Oosten van Vlaams-Brabant en Natuurpunt Tienen is een kern van de Natuurpuntafdeling Velpe-
Mene. Deze afdeling beheert 3000 ha natuurgebied verdeeld over 30 natuurreservaten in de vijf gemeenten 
Tienen, Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem en Bierbeek. In Vissenaken en Bunsbeek worden in de valleien van 
de Velpe en de Rozendaalbeek bijna 100 ha als natuurreservaat beheerd. Naar het brede publiek toe werden de 
laatste jaren heel wat nieuwe wandelpaden ingericht door de organisatie. En dat die druk gebruikt worden, zie je 
als je ze zelf even gebruikt.

Vrijwilligers voor natuurbeheer,………

Vzw CoCopus

Vzw CoCopus is een vereniging van vrijwillige 
haak(st)ers/breisters die octopusjes maken voor de 
couveusekindjes van de Hagelandse ziekenhuizen 
(Tienen, Diest, Leuven). Deze octopusjes doen hun 
best om de babies rust te brengen waardoor zij 
minder aan hun leidingen en draadjes gaan trekken.

Hiervoor zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die 
mee willen haken/breien voor dit project.

Ook verkopen wij promomateriaal, waardoor wij in 
staat zijn om de werkingskosten te dekken en garen 
voor onze haaksters aan te schaffen.

Meer uitleg hierover is ook te vinden op onze 
Facebookpagina: CoCopus

Vzw CoCopus heet 
iedereen welkom in het 
gelegenheidsatelier tijdens 
de Dorpsfeesten van 
Vissenaken op 4 september 
tussen 12u00 en 18u00.
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assortiment
inbraakbeveiliging
sloten & cilinders
24u/24u service

Peperstraat 23 
Tienen

016 81 11 57

PONSAERTS

R.W. Sanitair
Uw leverancier in sanitair en verwarming

Leuvenselaan 499A Tienen
016 82 05 91

info@rwsanitair.be
www.rwsanitair.be

Sint-Maartenshappening
editie 2016

Met een betekenisvolle gezinsmis in de Sint-
Maartenskerk, gevolgd door een bevrijdende 
fakkeltocht, begeleiden we onze machtige reus 
SINT-MAARTEN-TE-PAARD naar het open 
veld.
Het vuurfeest in de velden van Vissenaken is 
steeds weer een bijzondere en unieke ervaring. 
We houden het milieuvriendelijk en toch zal 
het vuur voor de juiste sfeer zorgen. De tent zal 
er staan. De muzikanten 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 5 november vanaf 18 uur.

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 2016”  
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 28 AUGUSTUS
van 8 tot 17 uur
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CURSUS KLIMAAT & GIDSEN
Hoe zie jij Tienen Klimaatneutraat 2030? Doe mee!

Wereldwijd merken we nu al belangrijke 
verschuivingen in de natuur ten gevolge van 
klimaatverandering. Niet alleen fauna en 
flora, maar ook de mens ondervindt effecten 
van een veranderend klimaat. Zowel om de 
klimaatverandering terug te dringen als om 
ons aan te passen, ondernemen we samen 
stappen. Deze cursus helpt je op weg om 
klimaatambassadeur te worden. Door zelf meer 
inzicht te verwerven in klimaat(verandering) 
en het brede publiek mee te informeren en te 
motiveren tot concrete klimaatacties, kan jij een 
belangrijke bijdrage leveren. 

Programma

In zes interactieve lessen en een excursie 
maken we je wegwijs in de thema’s klimaat 
en klimaatverandering. Je krijgt tips om als 
klimaatambassadeur anderen te inspireren. 

De lessen gaan door in Natuur.huis De Gors 
in Vissenaken telkens op donderdagavond 12, 
19, 26 januari, 9 en 16 februari en inbegrepen 
een voorstelling van Steven Vromman, de Low 
Impactman op donderdag 2 februari in CC De 
Kruisboog.

Inschrijven en meer info: www.cvn.natuurpunt.be, 
€ 42

Organisatie: CVN Natuurpunt, Natuurpunt Tienen, 
stad Tienen en provincie Vlaams-Brabant.

Zesde 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 Zesde Grote 
Tiense Natuur- en 
Landschapszoektocht.

Deze loopt nog tot 
9 oktober 2016. 

De tocht begint en 
eindigt aan een van de 
twee kerken van een 
dorp ten noordwesten 
van Tienen. De 
wandeling is 6 km lang 
met een eventuele 
uitbreiding van 2,5 km 
en duurt ongeveer 2,5 à 
3 uur.

Er zijn meerdere prijzen te winnen.  
De prijsuitreiking gaat door op 15/10/2016 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 75. 

Ook te downloaden op www.natuurpunt.be/tienen 
waar ook meer info te vinden is.

www.tkanweer.be
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Activiteitenkalender van de organisaties die actief zijn in Vissenaken
Augustus 2016
nog tot 
9/10/2016

Zesde Grote Tiense Natuur- en 
Landschapszoektocht

Natuurpunt Tienen

4/08/2016 Okra wandeling, Wilsele Putkapel Samen op Stap (SOS)
6/08/2016 Papierslag KLJ KLJ
6/08/2016 Het Grote Vlinderweekend (tot 7/08/2016) Natuurpunt Tienen
8/08/2016 Speelweek (tot 12/08/2016) Gezinsbond
11/08/2016 Rotem wandeling via knp, Budingen Samen op Stap (SOS)
12/08/2016 Senioren ploegvoorstelling + start jeugd, 

19u00
Crossing

12/08/2016 Veteranen minivoetbaltornooi, 20u00 Crossing
13/08/2016 Zomerwerkdag: Zijpveld (Kumtich) Natuurpunt Tienen
18/08/2016 Vliegtuig Spotter wandeling, Erps-Kwerps Samen op Stap (SOS)
18/08/2016 Bedevaart naar Scherpenheuvel, 

eucharistieviering om 15 uur
Ziekenzorg

23/08/2016 Werkavond: wandelpaden 
Rozendaalbeekvallei maaien

Natuurpunt Tienen

23/09/2016 Mosseldagen Crossing
24/09/2016 Mosseldagen Crossing
25/09/2016 Mosseldagen Crossing
25/08/2016 Heerebeke wandeling, Hoeleden Samen op Stap (SOS)
27/08/2016 Demowedstrijd wandelvoetbal Crossing
27/08/2016 Europese nacht van de Vleermuis in 

Vissenaken
Natuurpunt Tienen

27/08/2016 KLJ-quiz KLJ
28/08/2016 Rommelmarkt Kronkelweg Kronkelweg Comité
September 2016
1/09/2016 Okra wandeling, Sint-Joris-Weert Samen op Stap (SOS)
2/09/2016 Grootouderweek Reigersnest (tot 

9/09/2016)
Gezinsbond

3/09/2016 Dorpsfeesten Vissenaken:  
T-Run, FoodTrucks en optreden

Vissenaken ons dorp leeft

3/09/2016 Dorpsfeesten Vissenaken:  
Festinaken: Okselvocht en De Romeo’s

Vissenaken ons dorp leeft

4/09/2016 Dorpsfeesten Vissenaken:  
Grote Dorpsbarbecue

Vissenaken ons dorp leeft

4/09/2016 Dorpsfeesten Vissenaken:  
Kunst- en Ambachtenmarkt

Vissenaken ons dorp leeft

4/09/2016 Dorpsfeesten Vissenaken:  
3de Oldtimermeeting

Vissenaken ons dorp leeft

5/09/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
5/09/2016 Badminton Gezinsbond
8/09/2016 Nazomertocht, Oplinter Samen op Stap (SOS)
11/09/2016 Gluren bij de buren: natuurwandeling 

Dongelberg
Natuurpunt Tienen

12/09/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
12/09/2016 Badminton Gezinsbond
14/09/2016 Brei- en haakcafé KVLV
15/09/2016 Rockweide wandeling, Werchter Samen op Stap (SOS)
18/09/2016 Ontbijtdag met sapmobiel Gezinsbond
19/09/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
19/09/2016 Badminton Gezinsbond
22/09/2016 Klein Zwitserland wandeling via GPS, 

Vissenaken
Samen op Stap (SOS)
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6 23/09/2016 Music for Peace in kapel H. Hart Heverlee KVLV

24/09/2016 Druivenverkoop Ziekenzorg
24/09/2016 Oeleboele fuif KLJ
26/09/2016 Haaklessen beginners KVLV
26/09/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
26/09/2016 Badminton Gezinsbond
28/09/2016 Sauna La Nostra Vida KVLV
28/09/2016 Citytrip naar Athene (tot 2/10/2016) Gezinsbond
29/09/2016 Torenhof wandeling, Willebringen Samen op Stap (SOS)
nog te bep. Les: Leven met een alcoholist KVLV
nog te bep. Uitstap Maastricht, samen met gewest KVLV
Oktober 2016
2/10/2016 Focus: Proevertjeswandeling, degusteer de 

natuur van Glabbeek
Natuurpunt Glabbeek/
Tienen

3/10/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
3/10/2016 Badminton Gezinsbond
4/10/2016 Wafelverkoop Crossing
4/10/2016 Crealessen met Marie Claire KVLV
5/10/2016 Kooklessen KVLV
6/10/2016 Heirbaan wandeling, Wever Samen op Stap (SOS)
9/10/2016 Nationale ziekendag Ziekenzorg
10/10/2016 Haaklessen beginners KVLV
10/10/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
10/10/2016 Badminton Gezinsbond
13/10/2016 Ganspoelwandeling via knp, Huldenberg Samen op Stap (SOS)
15/10/2016 Op zoek naar paddenstoelen Natuurpunt Tienen
15/10/2016 Natuurwerkdag: Natuur.gebied Wijtbroek 

Oorbeek
Natuurpunt Tienen

15/10/2016 Prijsuitreiking Zesde Grote Tiense Natuur- 
en Landschapszoektocht

Natuurpunt Tienen

16/10/2016 Boomgaardenfeest Roosbeek Natuurpunt Tienen
16/10/2016 Herfstwandeling Landelijke Gilde
17/10/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
17/10/2016 Badminton Gezinsbond
18/10/2016 Lezing Provinciehuis: Carl Devos Gezinsbond
19/10/2016 Brei- en haakcafé KVLV
20/10/2016 Oktobertocht, Blanden Samen op Stap (SOS)
22/10/2016 Culturele eetavond (of 29/10/2016, exacte 

datum nog te bepalen)
Gezinsbond

24/10/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
24/10/2016 Natuurlijk mooi: natuurcosmetica uit je 

keukenkast
KVLV

24/10/2016 Badminton Gezinsbond
27/10/2016 Meethoven wandeling, Aarschot Samen op Stap (SOS)
29/10/2016 Natuurwerkdag: Natuur.gebied Aardgat Natuurpunt Tienen
31/10/2016 Fietsen om 13 uur KVLV
31/10/2016 Badminton Gezinsbond
November 2016
3/11/2016 Okra wandeling, Waanrode Samen op Stap (SOS)
3/11/2016 Keeperstage Crossing
4/11/2016 Keeperstage Crossing
5/11/2016 Sint-Maartenshappening Gezinsbond
6/11/2016 Noord-Zuid wandeling (St.-Marg.-Houtem) Natuurpunt Tienen
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7/11/2016 Badminton Gezinsbond
8/11/2016 Seniorennamiddag Senioren
10/11/2016 Rodebergwandeling via knp, Testelt Samen op Stap (SOS)
10/11/2016 Crealessen met Marie Claire KVLV
11/11/2016 Spaghetti-avond Crossing
12/11/2016 Spaghetti-avond Crossing
14/11/2016 Badminton Gezinsbond
16/11/2016 Brei- en haakcafé (speciale les Ombrésjaal 

breien)
KVLV

17/11/2016 Heidewandeling, Neerlinter Samen op Stap (SOS)
18/11/2016 Kaartavonden Landelijke Gilde
19/11/2016 Winterwerkdag: Spoorwegzate/Getevallei 

Hoegaarden
Natuurpunt Tienen/
Hoegaarden

20/11/2016 Velpe-Menetrail in Willebringen Natuurpunt Tienen/
Glabbeek

21/11/2016 Badminton Gezinsbond
24/11/2016 Horstwandelig via knp, Sint-Pieters-Rode Samen op Stap (SOS)
24/11/2016 “Wat doet de bank met ons geld?” Gezinsbond
25/11/2016 Kaartavonden Landelijke Gilde
26/11/2016 Focus: Sterrenwandeling onder de blote 

hemel met een vurig einde
Natuurpunt Tienen

26/11/2016 Bakharingen Landelijke Gilde
28/11/2016 Badminton Gezinsbond
30/11/2016 Kooklessen KVLV
December 2016
1/12/2016 Okra wandeling, Haacht Samen op Stap (SOS)
2/12/2016 Pietentraining en Tiroleravond Crossing
2/12/2016 Kaartavonden Landelijke Gilde
3/12/2016 Papierslag KLJ KLJ
3/12/2016 Focus: Natuur.spaghetti-avond Natuurpunt Velpe-Mene/

Tienen
5/12/2016 Badminton Gezinsbond
6/12/2016 Crealessen met Marie Claire KVLV
8/12/2016 Muggenberg wandeling via knp, Molenbeek Samen op Stap (SOS)
9/12/2016 Kaartavonden Landelijke Gilde
12/12/2016 Badminton Gezinsbond
14/12/2016 Kerstfeest om 12u00 Ziekenzorg
15/12/2016 SOS wandeling via knp, Messelbroek Samen op Stap (SOS)
16/12/2016 Kerstfeest KVLV
17/12/2016 Kerstconcert in kerk Kumtich, 20u00 Jubilate (i.s.m. ‘t Violierken 

uit Neerlinter)
18/12/2016 Kerstconcert in kerk Neerlinter, 16u00 Jubilate (i.s.m. ‘t Violierken 

uit Neerlinter)
19/12/2016 Badminton Gezinsbond
22/12/2016 Kalvarie wandeling, Lubbeek Samen op Stap (SOS)
23/12/2016 Winterland Crossing
26/12/2016 Badminton Gezinsbond
29/12/2016 Dorpswandeling, Vissenaken Samen op Stap (SOS) 
30/12/2016 Wintertintel Gezinsbond
31/12/2016 Oudejaarsavond Crossing

Meer info: www.vissenaken.be/prikbord
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