Programmaboekje uitgegeven ter gelegenheid van de Dorpsfeesten Vissenaken op 2 en 3 september 2017

PROGRAMMABOEKJE 2017
w w w. v i s s e n a k e n l e e f t . b e

Op zaterdag 2 en zondag 3 september 2017
zal wegens de dorpsfeesten in Vissenaken de
Kumtichstraat afgesloten worden voor alle
gemotoriseerd vervoer.

Dorpsfeesten Vissenaken

Verkeerswijziging
zaterdag 2 en zondag 3 september 2017

KRONKEL

Situatie zaterdag van 13 tot 18 uur
en zondag van 6 tot 20 uur:
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De voorbije maanden hebben de leden van de raad van bestuur in samenspraak
met de algemene vergadering van onze vzw ‘Vissenaken ons Dorp leeft’
(VODL) heel hard gewerkt om u bij de dorpsfeesten een gevarieerd programma
aan te bieden. Zoals u in dit programmaboekje kan lezen, valt er tijdens het
feestweekend opnieuw heel wat te beleven in ons mooi landelijk dorpje. We
zijn daar bijzonder fier op. Graag wil ik iedereen bedanken die rechtstreeks of
onrechtstreeks meegewerkt heeft aan de totstandkoming van Festinaken en het
dorpsfeest.

Dank om hier rekening mee te houden.

FEESTTENT

347

Sin

Beste dorpsgenoten, beste bezoekers van onze dorpsfeesten,

Kumtichstraat verkeersvrij:
zaterdag: 13u00 tot 18u00
zondag: 6u00 tot 20u00

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.

Dit jaar organiseren we onze 9de dorpsfeesten! Het programma bestaat uit enkele
vaste ingrediënten zoals de dorpsbarbecue, T-run, de kunst- en ambachtenmarkt,
de paardenmolen, de springkastelen, de oldtimermeeting, het kerkconcert,…
Op Festinaken treden niemand minder dan UDO en Dr. Fred & The Medicine Men
op, gevolgd door onze huisdj Mil.
Dit jaar staan ook enkele nieuwigheden op het programma. Zaterdag zijn er vanaf
de namiddag al optredens voorzien op de Kronkelweide tijdens ons klein, maar
fijn foodtruckfestivalletje. Op zondag is het aangewezen zelf de stembanden te
smeren en mee te zingen met Herman Vandermeulen tijdens ‘Vissenaken zingt’.
Na zes edities van onze zeepkistenrace neemt KLJ Vissenaken dit jaar het initiatief
met de organisatie van een spectaculaire kruiwagenrace op zondagnamiddag.
Voor wie van dansen houdt, is er een tango-initiatie in de tent en samen met de
VVS Capella verkennen we de sterrenhemel.

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.

Afsluithek
zaterdag: 13u00 tot 18u00
zondag: 6u00 tot 20u00

Verkoop alcoholische dranken
De wet van 10/12/2009 met diverse bepalingen inzake de gezondheid:

Ter gelegenheid van deze dorpsfeesten zal door de Brouwerij Vissenaken een
nieuw bier voorgesteld worden. Bovendien wordt i.s.m. postzegelclub Tipoc en
fotoclub Artosa gewerkt aan een postzegel van Vissenaken.

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.

We zijn ervan overtuigd dat deze activiteiten een grote meerwaarde zullen
bieden.
We hopen dat u veel plezier zult beleven tijdens deze tweedaagse en met een
gelukkig gevoel huiswaarts keert. De mooie herinneringen zullen ons dan, als raad
van bestuur, de kracht geven om in 2018 opnieuw een spetterend dorpsfeest te
organiseren en dit voor een jubileumeditie (10de keer!!!).

Brasserie

Steevast eindig ik met de woorden van Bodeaux:
Grote Markt 22 Tienen
www.gambrinustienen.be

016 82 06 20 - info@brasseriemolenhuys.be
www.brasseriemolenhuys.be

UW VEELZIJDIG VAKMAN
VOOR RENOVATIE, ONDERHOUD EN VERBOUWEN!
Leuvensesteenweg 82
Roosbeek - Boutersem
016 72 09 44
www.dekleinekauter.be
Specialiteiten:
Mosselen en scampi

Dokter Geensstraat
Tienen
016 81 19 46

www.amery.be

VOOR

U

W VEELZIJDIG
RENOVATIE
- ONDERHOUD -VAKMAN
VERBOUWEN
RENOVATIE,
EN- VERBOUWEN!
BADKAMERSONDERHOUD
- KEUKENS - VELUX
...
RENOVATIE - ONDERHOUD - VERBOUWEN
BADKAMERS - KEUKENS - VELUX - ...

Bart Veulemans

Kasteelstraat 33, 3300 Tienen
Veulemans
Tel:Bart
016-82
16 74 - GSM: 0476-91 86 17
Kasteelstraat 33, 3300 Tienen
b.veulemans@klussenier.be - www.klussenier.be

• Speelhoekje voor de kinderen
• Wij organiseren uw feestjes
tot 40 personen
• Ruime parking

Tel: 016-82 16 74 - GSM: 0476-91 86 17
b.veulemans@klussenier.be - www.klussenier.be
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“De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar
begrijpt en haar weet te genieten.”
VU.: Wim Bergé, Doornhaagweg 6, 3300 Vissenaken

Tiensesteenweg 62, Bunsbeek

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), Jan Bollen (secretaris),
Francis Coeckelberghs (penningmeester), Guido Verhaegen (commissaris), Emile
Defau, Didier Rens, Nele Schildermans, Philippe Smolders, Glenn Vangoidsenhoven,
Renaat Vanroelen, Greet Verbeylen, Chris Verhaegen, Katty Wouters
(bestuursleden).
|3|

Vertrek en aankomst: Sint-Pieterskerk Vissenaken (Sint-Pieterspleintje)
Inschrijving:
Karamellenloop: gratis
Kids run: 3 euro
voorinschrijving: 2 euro
5 km en 10 km: 6 euro
voorinschrijving: 5 euro
Podia: 5 km en 10 km
Attentie: voor elke deelnemer
Tombola: aanwezigheidstombola met mooie hoofdprijs
Inschrijven: www.vissenakenleeft.be/trun2017
Info: www.vissenakenleeft.be

De kermis is zaterdag open van 14 tot 20 uur.
Gratis ticketjes voor de paardenmolen af te halen
aan de kassa. De andere attracties zijn betalend.
|4|
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op ZATERDAG 2 SEPTEMBER

Programma
14u30: de jeugd
• Karamellenloop: kleuters
• Kids run 300 meter - 500 meter - 1000 meter Titan Run: lagere school:
		
14u40: 300 meter, eerste en tweede leerjaar
		
14u50: 500 meter, derde en vierde leerjaar
		
15u00: 1000 meter Titan Run, vijfde en zesde leerjaar
Vanaf 15u30: alle leeftijden
15u30: 5 km
16u15: 10 km

T-Run Tienen loopt

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

Foodtruck Festival | doorlopend op zaterdag 2 september 2017

Gunningenruiters Vissenaken/Glabbeek
Rijvereniging de Gunningenruiters is lid van de Landelijke Rijverenigingen en is in volle bloei. De club
werd opgericht in 1975. Wekelijks in de zomer houden we twee ruitertrainingen op ons oefenterrein,
Attenrodestraat 10a in Glabbeek: iedereen welkom voor een
pintje (of iets anders…).
Op 1 oktober 2017 gaat ons main event door: het Nationaal
Ruitertornooi. Alle kijklustigen zijn welkom, ook als je niets met
paarden te maken hebt.
Op zaterdag 27 januari 2018 gaat traditioneel onze jaarlijkse
eetavond door.

• Op de zaterdag van de Dorpsfeesten in Vissenaken kun je de Gunningenruiters vinden in
onze stand op de Kronkelweide.
Neem deel aan de quiz waarmee een mini VIP arrangement voor het Nationaal Ruitertornooi
op 1 oktober te winnen is.

Voor de tweede keer op 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 muzikale ambiance gebracht wordt door
jong streektalent en The Wagon Wheel Wanderers (zie p. 9 en 11)
Gins & Bubbel
“Lekker eten wordt voorafgegaan door een goede
aperitief.”
Wij kijken ernaar uit jullie te mogen verwennen op de
dorpsfeesten met ons assortiment aan Gins & Bubbel.
Wij laten jullie smaakpapillen fonkelen bij een goed glas
bubbels.
Daarnaast selecteerden wij u een aantal GIN’s uit binnen- en buitenland met bijhorende
tonic. Mis dit feest niet en bezoek onze stand op de dorpsfeesten!
PepeRosso
PepeRosso serveert je vanuit haar food caravannetje
overheerlijke homemade pasta’s. Laat je onderdompelen
in haar Italiaanse smaken!
PepeRosso serveert verschillende soorten sauzen,
ontstaan uit een samenwerking met een echte Italiaanse
kok. We kunnen dan ook zeggen “Food on Wheels with
Italian Taste”.

Zaterdag 2/09/2017 - 14u00 - 18u00

FOODTRUCKS

ACTIEF IN VISSENAKEN

Mesjeu Croc

De Witte & Pitouch
De mobiele frituur voor feestjes, evenementen,
festivals,…

Spoorlijn 23
Van uit een gepimpte caravan serveert Jonas je het
lekkerste hoeve-ijs en wafels.

Veemarkt 6, Tienen
www.degoudenschaar.be
016 81 14 06
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op ZATERDAG 2 SEPTEMBER

Mesjeu Croc wilt u verwennen met niet zomaar een
croque, maar eentje met dat vleugje meer!
‘A croque made with passion’. Kom hem proeven en laat
je overtuigen.

12u30 - 17u15: Jong muziektalent uit de streek

Brouwerij Vissenaken
Metselstraat 74, Vissenaken

12u30-13u00: AVersion

AVersion zijn twee muzikanten uit Tienen met een brede
muziekinteresse, geïnspireerd door o.a. Queen en Pink
Floyd. Ze brengen pop-rock op drum, gitaar en keyboard.

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.

thomaspaepen@msn.com - 0495 89 99 67

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 wordt hier niet alleen de milieuvoetafdruk
bedoeld, maar ook de sociale en economische duurzaamheid, en een
duurzaamheid die in tijd noch geografisch begrensd is.
Het is niet de bedoeling om plots wekelijks grote volumes te brouwen.
Een organische groei, geleidelijk aan is wel mogelijk.
Maar het belangrijkste is dat er na 1 jaar terug BIER VAN HIER is!
Bier goed al goed

13u45-15u00: New Related

New Related maakt sinds 2014 de Tiense
muziekscène onveilig. Hun eigen nummers
zou je kunnen omschrijven als catchy
popdeuntjes, aangevuld met harde drums en hier en
daar een ferme gitaarsolo, afgewerkt met een donker
randje. Naast eigen materiaal wordt de setlist nog
aangevuld met zowel pop- als rocknummers van o.a. Red
Hot Chili Peppers, The Black Keys, The White Stripes etc.
In 2015 werden ze derde op de lokale muziekwedstrijd X-Press en in de zomer van 2016
bewezen ze op het akoestisch podium van Suikerrock dat ze ook zonder elektrische
gitaren overeind blijven.

15u30-16u00: Deadly Abby

Abigail zingt al sinds haar 4e en wordt sinds haar 9e
begeleid door zangcoach Ann Komac. Dit zangtalent uit
Wezemaal brengt rocknummers met krachtige stem.

16u30-17u15: Bob Willem

Leuvenselaan 664
Kumtich

016 43 44 41

Welkom
in de
buurt.

Open 8u - 18u
zat. gesloten
op afspraak

Self Carwash

Nieuwstraat 41-43, Tienen
016 81 54 53
info@miastyle.be
www.miastyle.be

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

Sint-Maurusweg 35, Tienen - 016 81 73 04
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www.matexi.be

Zijn bewust gekozen artiestennaam “Bob
Willem” klinkt als “Bob Dylan” en dat is dus
niet toevallig, als grote fan van Dylan (vooral van z’n
sterke gospel albums: Slow Train Coming, Saved en Shot
of Love) schreef hij verschillende nummers in dat genre.
Ook muzikaal is er een sterke gelijkenis door het combineren van gitaar, zang en
mondharmonica.
Naast Bob Dylan, is Johnny Cash een groot voorbeeld,
maar ook David Eugene Edwards (Wovenhand, de
vroegere 16 Horsepower), Michael Pritzl, Randy
Stonehill, Jason Gray, Bebo Norman, Rich Mullins en vele
anderen.
En hoewel Bob Willem een iets minder zwaar verleden
heeft dan Johnny Cash, ging hij ook reeds enkele malen
in de gevangenis optreden, met de boodschap van
ware redding, bevrijding en eeuwige vrede in z’n songs. In Bergvijver mocht hij ook in ‘t
voorprogramma van Elly & Rikkert (z’n grote voorbeelden) spelen.
|9|

Za 2 SEPTEMBER

Sint-Pietersstraat 169, 3300 Vissenaken
016 76 05 66

Bandencenter
Laudus

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

JONG MUZIEKTALENT

ACTIEF IN VISSENAKEN

18u00 - 20u00: The Wagon Wheel Wanderers

Samen Op Stap Vissenaken

www.vissenaken.be/sos_vissenaken.htm

Info: 016 81 96 00 - 016 81 86 16
www.vissenaken.be/sos_vissenaken.htm
Schrijf je in voor de SOS-mailing en blijf wekelijks
op de hoogte van de wandelingen.

Eens per maand gingen enkele mensen van ons dorp wandelen.
Stilaan groeide het groepje en werd er aan
gedacht een vereniging op te richten.
Om een beetje structuur in het gezelschap
te brengen werden de wandelingen
uitgestippeld.
In samenspraak werd er ook naar een ludieke
naam gezocht en kwam de naam “Samen Op
Stap” (SOS) uit de bus.
Voortaan groeit de groep nog steeds en wordt
elke donderdag in Vissenaken en/of op verplaatsing
gewandeld.
Wanneer? Elke donderdag om 13u00, afspraak op het SintPieterspleintje.
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.

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 o.a. uit steelguitars, accordeons, piano, saxofoon, ukuleles,
fiddles, contrabas, cavaquinho, charango, banjos, triangel en percussieinstrumenten èn
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
James Debacker
Jenny Meeuwissen
Eric Zborowski

zang, ukuleles, banjo, charango, cavaquinho, parlor gitaar
zang, hawaiin steelguitar, banjo, gitaar
zang, triangel, percussie
zang, accordeons

Speciale gast uit Vissenaken:
Rik Baeten
zang, saxofoon, piano

op ZATERDAG 2 SEPTEMBER

Open deur

Natuur.huis De Gors

Elke zondag namiddag van
mei t/m september

Tijdens de warme maanden (mei-september) houdt het Natuur.huis opendeur
tussen 13u30 en 17u30 met de mogelijkheid om er te genieten van de mooie
omgeving en iets te drinken.
Verder wordt een natuurtentoonstelling opgesteld zodat men meer te weten kan
komen van de natuur in de omgeving en de omliggende natuurgebieden.

Uitstekend om na je wandeling in de omgeving van
Vissenaken even uit te blazen en na te genieten!
Natuur.huis De Gors
Metselstraat 75, Vissenaken • parkeergelegenheid naast de kerk
Meer info: www.natuurpunt.be/tienen
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AMBIANCE

ACTIEF IN VISSENAKEN
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ZA2SEPTEMBER

UDO

www.colruyt.be

2017

live met band • 21u30

Vissenaken

Dr Fred
& the
Medecine
Men

TENTS
www.vissenakenleeft.be

VU. Wim Bergé, Doornhaagweg 6, 3300

live band • 00u00

VISSENAKEN
INT-PIETERSPLEINTJE

Deuren: 20u00 | Tickets: 0496 54 81 72

Tickets: VVK: € 8 | Kassa: € 12 | Na de

- 0485 45 35 17
optredens gratis fuif met

DJ Mil
KEMELS
Maalderij - Veevoeders
Vissenaken

Festinaken2017-affiche-ZoW.indd
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Landelijke Gilde Vissenaken

De Landelijke Gilde Vissenaken is een
socio-culturele gezinsvereniging van mensen
met een warm hart voor het platteland. Vrijwillige
bestuursleden trekken de kar en organiseren activiteiten voor zowel leden als niet-leden:
kaartavonden, muziekavonden, thema-avonden (vb. in kader van herdenking WO) en
andere voordrachten, samenwerking op de jaarlijkse dorpsfeesten en seniorennamiddagen,
fietstochten samen met KVLV, de gezellige bakharingenavond in november en de jaarlijkse
wandelingen (herfstwandeling en bloesemwandeling).
Onze bestuursleden zijn heel actief in ons mooie plattelandsdorp Vissenaken. Ben je graag
onder de mensen, dan kun je bij ons terecht voor een flinke portie amusement en leute. In
de mate van het mogelijke ondersteunen en werken wij samen met andere verenigingen.
Iedereen is bij ons altijd van harte 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.”

UDO

Programma

De voorbije jaren wierp Udo zich op als een echte live artiest, een allround entertainer. Dat
bleek laatst nog tijdens zijn succesvolle zomer- en kersttournees.
Samen met zijn goed geoliede live band deed hij een paar honderd podia, parken en
festivals aan. Udo’s sets staan voor ambiance en emotie.
Maar ook op kleinere podia, als gastartiest bij harmonieën, fanfares en bigbands of live on
tape in tenten en zalen weet Udo zijn publiek te boeien met ingetogen en opzwepende
muziek.
Tenslotte duikt de zanger met met zijn combo graag in de intimistische sfeer van kerken en
culturele centra, waar zijn stem mooi tot recht komt.

www.udo.be

FESTINAKEN

ACTIEF IN VISSENAKEN

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

ZATERDAG 2 SEPTEMBER deuren 20u00
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alle dagen open vanaf 8u30

Oude Leuvensestraat 93
Tienen - 016 82 48 91

Dr. Fred & The Medicine Men

Apotheek
Vandewijer
www.thoeksketienen.be

Dr. Fred & His Awesome Irresistable Medicine Dudes is een Partyband met grote “P”
Geleid door de onnavolgbare en onuitputtelijke Fred
– “Dr. Fred” – Versluys, de bloedmooie Katy - “Kate La
Soul” - Satyn (Staracademy) en haar zus “Wendy La
Soul” - Satyn (Idool) met in hun kielzog vier badass
muzikanten, zorgt Dr. Fred voor een onvergetelijke
en eindeloze trip doorheen decennia pop- en
rockmuziek.

Vissenaken

Brasserie
Restaurant

Ain’t no party like a Dr. Fred’s party, cuz a Dr. Fred’s party doesn’t stop!
C y’all at a stage near you!
Dr. Fred & His Royal Highnesses

Grote Markt 39, Tienen
016 82 00 84
inge@witpaard.be

www.dokterfred.be

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.be

www.djmil.be
| 17 |

ZATERDAG 2 SEPTEMBER deuren 20u00

www.witpaard.be
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FESTINAKEN

Programma

café - feestzaal
vergaderzaal

Fotoinzameling: VISSENAKEN OP POSTZEGEL

1. Concept
Vissenaken ons dorp leeft zoekt drie foto’s over
Vissenaken om er postzegels van te maken.
2. Wie wat
•
De foto’s over Vissenaken worden ingezameld in samenwerking
met fotoclub Artosa Tienen en TIPOC, de Tiense Postzegelclub.
•
Op de foto’s moet Vissenaken herkenbaar zijn.
De Dorpsfeesten komen hierbij evenwel niet in aanmerking.
•
Iedereen mag hiervoor foto’s binnensturen als ze voldoen aan het reglement.
•
Ook niet-leden van de fotoclub mogen deelnemen.
•
Van de beste drie werken wordt een postzegel gemaakt om later
dit jaar te verkopen of te verdelen.

De zevende editie alweer van onze Kunst- en Ambachtenmarkt! Het recept blijft hetzelfde, we
bieden een 35-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!
Coördinatoren:
Nele Schildermans, 0478 09 80 58
Greet Rome-Verbeylen, 0475 47 16 47

Anne-Mie Willems (Lille)

annemiewillems2@outlook.com

3. Reglement van deze fotoinzameling
1.

4. Artosa op de Kunst- en Ambachtenmarkt
Fotoclub Artosa Tienen zal aanwezig zijn met een standje op de Kunst- en Ambachtenmarkt,
daar worden al enkele werken over Vissenaken tentoongesteld.
Deze werken en postkaartjes hiervan zullen te koop aan geboden worden tegen kostprijs!
| 18 |

Keramiek. Ik maak leuke, kleurrijke hebbedingetjes van klei, zowel voor
binnen als buiten. Uiltjes, katten en andere diertjes, plantenbolletjes,
kaarsenhouders, bloemen…
Art-X (Tienen)

info@artxtienen.be

Kunstkring Art-X Tienen vzw, Forum voor kunstenaars uit Tienen en
omstreken (met de steun van de stad Tienen).

Artosa (Tienen)

rene.roekaerts@gmail.com

Koninklijke Fotokring ARTOSA vzw - Fotoclub met eigen studio,
lesvoordrachten, lid van Het Centrum voor Beeldexpressie met eigen
fotowedstrijden en lid van De Vlaams-Brabantse fotokringen.
Bie Dieltjens en Lia Van Romphey - Bie Dieltjens (Attenhoven)
bieke.birgit@hotmail.com
Ik, Bie Dieltjens, vervaardig juweeltjes aan kleine prijsjes en mijn mama
Lia Van Romphey maakt allerlei handwerk.
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3 SEPTEMBER

Om deel te nemen stuur je een foto over het thema Vissenaken voor 10 september 2017
naar vissenakenonsdorp@gmail.com
2. Gebruik geen Wetransfer of een gelijkaardige uploadservice!
3. Alle inzendingen moeten in digitaal formaat zijn: digitale foto of scan van foto of film.
Om anonieme jurering mogelijk te maken, mag er geen watermerk, logo of naam op de
foto staan.
Herkenbare inzendingen worden automatisch uitgesloten.
4. Formaat: de inzendingen dienen in JPEG-formaat te zijn, met als maximale afmeting 800
pixels aan de langste zijde.
5. Eén inzending per persoon.
Meervoudige inzendingen worden automatisch gediskwalificeerd.
6. Vermeld in de mail je volledige naam, adres en e-mailadres.
7. De organisatoren behouden zich het recht voor om de bekroonde inzendingen zonder
vergoeding maar wel met naamvermelding te publiceren.
8. Over de resultaten wordt niet gecorrespondeerd.
9. Er worden geen prijzen toegekend aan werken die geselecteerd worden voor het maken
van de postzegels! Enkel de naam van de auteur zal genoemd worden bij de uiteindelijke
keuze.
10. Iedereen mag meedoen.

Kunst- en Ambachtenmarkt

In samenwerking met fotoclub Artosa en de Tiense Postzegelclub (TIPOC)
zullen er ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de dorpsfeesten in
2018 postzegels van Vissenaken uitgegeven worden. Van de beste 3 werken
wordt een postzegel gemaakt om in het feestjaar 2018 te verkopen of te
verdelen. Om de foto-inzameling correct en vlot te laten verlopen werden
volgende afspraken vastgelegd.

Kunst- en Ambachtenmarkt

cards.bags.boxes@gmail.com

Moderne wenskaarten, gelddoosjes en geldenvelopjes. Kleine kadootjes…

Christine Claes (Herk-de-Stad)

christine.claes@hotmail.com

Juwelen uit zilverklei.

Eva Vanmol (Roosbeek)

eva.vanmol@gmail.com

Keramiek om te gebruiken of gewoon om naar te kijken. Niet te recht wel
scheef of vervormd. Soms te schattig met strikjes en bolletjes en soms ook
weeral niet. Liefst wil ik alsof mijn werk vanuit een sprookjesboek komt.
Gedraaid Gebakken - Mia Van Houtven (Wiekevorst)
miavanhoutven@hotmail.com
Gedraaid Gebakken maakt serviesgoed, gedraaid op de draaischijf.

Crea oude molendeur - Iris Gevers (Oorbeek)

vandegaer.d.i@gmail.com

Creatief atelier met Workshops Powertex-Bloemschikken-Kinderfeestjes.

Debroeck Jan (Tienen)

conny.taverniers@hotmail.be

Stand met Belgische druiven.

Decoratie in hout voor de kinderkamer.

denthe.schilderijen@gmail.com

Givan Projects - Carina Vanloffelt (Bilzen)

cvanloffelt@skynet.be

Henriette Vandeput (Tienen)

vandeput.henriette@gmail.com

Judith Meurrens (Tienen)

jmeurrensjm2@gmail.com

Handgemaakte wenskaarten voor elke gelegenheid.

Karikaturen BOB - Bob Vincke (Heusden-Zolder)

bob.vincke42@gmail.com

Bob tekent van jou een positieve en gekleurde karikatuur, samen met je
hobby, in een zeer korte tijdspanne, met schaduwen als contrast! Echt iets
moois om in te kaderen! Doen!
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nele@elenneok.be

Elenneok is de creatieve samenwerking tussen Koen Schouteden en Nele
Schildermans. Nele geeft de klei vorm, Koen zorgt voor ongebreidelde
fantasie. Dit resulteert in keramiek met een kwinkslag en stijlvolle
gepersonaliseerde huisnummers.
| 20 |

Porselein en keramiek.

Kaartjes, pentekeningen en andere materialen. Tekeningen, kussens en
zakjes, kettingen en sleutelhangers.

Verkoop van beschilderde houten doosjes, beschilderde stenen en
mozaïeken. Kleine schilderijtjes zijn ook mogelijk.

Elenneok - Nele Schildermans (Tienen)

gerdpeeters@gmail.com

Metaalkunst, mondgeblazen glas en artisanale bakkerij (speculaas,
macarons, brood).

De knutselkoffer - Kato Vleugels (Heist op den berg)
kato_vleugels@hotmail.com

Denthe Art - Denise Thewissen (Hoeselt)

Gerd Peeters (Tienen)

Kunst- en Ambachtenmarkt

Cards, bags & boxes - Ilse Meeus (Testelt)

kestensgerda@gmail.com

Ik maak kaarten, echter niet de traditionele kaarten…

Marshmallow Creatief - Martine Minnart (Linter)
martineminnart@hotmail.com
Originele en unieke handgemaakte juwelen en decoratie.

Lieve Veugelen LIE-VE - Lieve Veugelen (Sint-Truiden)
lieve.veugelen@telenet.be

Poezenmama van Glabbeek - Pascale Gilis (Glabbeek)
pascale.gilis@telenet.be

Mijn stand staat vol met handgeschilderde doosjes, kistjes, LP’s, CD’s,
flessen uit glas, potjes. De doosjes zijn uit hout, karton, ijzer enz... Alles is
gemaakt van recyclagemateriaal.

Wij verkopen eigen handwerk en papierwerk t.v.v. van zwerfkatjes die wij
opvangen en laten sterilliseren.

Lila - Lara Everaerts en Lise De Bie (Kumtich)

lise@bievis.be

Lara Everaerts en ik (wij zijn studenten van het Koninklijk Atheneum
Tienen) graveren glazen van verschillende maten en vormen. Elk design is
door ons zelf ontworpen en handmatig gegraveerd.
Linda Esch (Tessenderlo)

l.esch@telenet.be

Naast de gekende edelsmeedtechnieken zoals gieten, hameren, walsen,…
maak ik gebruik van textieltechnieken om mijn juwelen te vervaardigen.
Als eindresultaat wil ik mooie, goed afgewerkte juwelen afleveren die met
plezier gedragen worden.
Loonse Stroop - Gert Bleus (Tielt-Winge)

gertbleus@gebroedersbleus.be

Verkoop van ambachtelijke stroop.

Schilderijtjes met kleurpotloden ingekleurd.

Sam Coeck creatieve houtbewerking - Sam Coeck (Boutersem)
sam.coeck@gmail.com
Creatieve houtbewerking: puzzels, tollen,…

Sweetniss - Anissa Reynders (Meensel-Kiezegem)
sweetnissgcv@outlook.com

mariesofievh@gmail.com

Zelfgemaakte toiletzakjes, pennenzakjes, tassen, enz… in kleurrijke en
vrolijke stoffen.

Tantan - Ann Hermans (Landen)

ann.hermans@gmail.com

Zelfgemaakte juwelen in swarovski, zilver en half edelstenen.

Wearafork Jewelry - Leonardo Vergnani (Kessel-Lo)

leocalu@hotmail.com

We hergebruiken tweedehands roestvrij stalen bestek en creëren er
originele en unieke sieraden mee tegen een betaalbare prijs.
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Zelfgemaakte keramieken gebruiksgoed: kommen, vazen, theelichtjes,
enz. Ook juweeltjes van fimo voor de kids.
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alfons.liesens@telenet.be

Machinaal geborduurde en gehaakte producten, naamlintjes, knuffels en
leuke hebbedingen!

Lut Delvaux keramiek - Lut Delvaux (Kersbeek-Miskom)
lut.delvaux@hotmail.com

Marie-Sofie Van Hoeymissen (Vissenaken)

Reynaerts Rika (Bilzen)

Kunst- en Ambachtenmarkt

Kestens Gerda (Linden)

Astrid Van Kelecom: Aperitiefconcert in de Sint-Pieterskerk

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.
Organisatoren kunnen hun activiteiten gemakkelijk
en volledig kunnen 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

Na de Hoogmis van 10u00 gaat opnieuw een aperitiefconcert
door in de mooie Sint-Pieterskerk van Vissenaken.
Astrid Van Kelecom, de mezzosopraan en nachtegale
van Hoegaarden met Vissenaakse banden, brengt haar
mooiste liedjes, onder muzikale begeleiding van pianist Ben
Geysenbergs, naar onze dorpsfeesten.
10u30 - 11u30

4de Oldtimer Meeting Vissenaken

www.vissenaken.be/nieuwsbrief.htm

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

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

Meensel-Kiezegem

www.fruitvanhellemont.be
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Auto en moto - alle merken toegelaten

Zondag 3 september 2017 - 10u30 tot 18u00
Kumtichstraat Vissenaken

Inkom per o
ldtime
met 2 drankb r: € 5 (incl. goodiebag
onnen
bij aanmeldin ), ter plaatse te betalen
g.
inschrijven vi Vooraf (vrijblijvend)
a fo
www.vissenak rmulier op
enleeft.be
Aanmelden
oldti
bereikbaar va mers: hoek Romeinsebaa
n,
naf Aar
via Sint-Hym schotsesteenweg
elienusstraat
“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.
Op 3 september 2017 zijn dan ook alle auto’s en moto’s welkom geproduceerd van het begin
der tijden tot 1988.
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op ZONDAG 3 SEPTEMBER

Krawatenstraat 85b
3470 Kortenaken
011 58 73 24

OLDTIMER MEETING

ACTIEF IN VISSENAKEN

ACTIEF IN VISSENAKEN
Beste dorpsgenoten
Het KVLV team van Vissenaken biedt weer een mooi najaarsprogramma aan. De juiste data van de
activiteiten staan nog niet vast, maar we kunnen nu al meedelen wat jullie mogen verwachten.
We voorzien een reeks naailessen en ons brei- en haakcafé gaat weer open. De kooklessen komen terug
aan bod en we denken ook aan koken voor en met mannen. We geven een demo
[!]
bloemschikken en het jaar wordt afgesloten met ons kerstfeest.
In het najaar voorzien we ook een pannenkoekenverkoop, de opbrengst
gaat naar een goed doel.
We hopen jullie te ontmoeten op onze activiteiten.
Op de dorpsfeesten vinden jullie ons in het bekende groene KVLV tentje.
Het KVLV team Vissenaken

Marie Claire
Thys, Voorzitster
KVLV Vissenaken,
stelt gedurende de
dorpsfeesten een aa
ntal
van haar schilderijen
tentoon in De
Kronkel.

DORPSFEEST

Grote dorpsbarbecue

KVLV Vissenaken

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!

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

11u30 - 14u00

KETELSTRAAT 95C, 3454 RUMMEN

www.natuursteenpeter.be

T 011 58 62 40 - F 011 58 62 41 - rummen.geetbets@kbc.be

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

gemarineerd
spek

spiering
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kipfilet

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

worst

REISADVIES OP MAAT

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

kalkoenbrochette

		 Te kiezen vleessoorten:

op ZONDAG 3 SEPTEMBER

BBQ 3 september (inschrijven online of strookje hieronder)

Doorlopende animatie

KL J Vissenaken

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.

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.

zaterdag: 14u00 tot 20u00
zondag: 11u00 tot 19u00

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.
Tienen

Gilainstraat 3A, 3300 Tienen
T 016 80 56 00
F 016 80 56 01
tienen@kbc.be

12u00 tot 18u00
VVS CAPELLA
De Vereniging voor Sterrenkunde ‘Capella’ brengt vrienden van
de natuur en de sterrenhemel tezamen in de brede omgeving
van Hoegaarden, Boutersem en Tienen.

12u00 tot 18u00

KBC
Elke bezoeker die de KBC Mobile app op zijn smartphone download, krijgt een
zakje met muntzaadjes als geschenk bij de KBC-stand.
12u00 tot 17u00

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.

vele sponsors “uit sympathie”

Totaalbedrag BBQ betalen vóór 20 augustus 2017, 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13u00 tot 17u00
Clown LUDOVICO
Ludovico en Debby nemen je mee naar het land van de lach!

www.clownludovico.be
13u30 tot 16u30
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Leuvensesteenweg 268, Boutersem
T 016 72 11 60
F 016 72 11 61
boutersem1@kbc.be

Verenigingenmarkt
Enkele verenigingen die actief zijn in Vissenaken stellen zich
voor met een stand op het Sint-Pieterspleintje:
• Crossing Vissenaken
• Gezinsbond Vissenaken
• Brouwerij Vissenaken
• Landelijke Gilde Vissenaken
• KLJ Vissenaken
• Gunningenruiters Vissenaken/Glabbeek
• KVLV Vissenaken
• Broederschap Himelinus
• Natuurpunt Tienen

DORPSFEEST

ACTIEF IN VISSENAKEN

Crossing Vissenaken/Community Club

Crossing Vissenaken wil niet langer alleen rond voetbal draaien, maar een ontmoetingscentrum zijn voor het hele dorp met al haar inwoners en verenigingen. De club moet tegelijk toegankelijk 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, Samenwerking met Wielertoeristen, Samenwerking met Wandelclubs, Samenwerking met scholen en KLJ.
In 2016 vierden we ook ons 50-jarig bestaan. Hierdoor werd 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.
Met grote fierheid werd op 2 augustus 2017 het “kunstgrasterrein van Crossing Vissenaken” officieel
ingehuldigd. Inderdaad voor velen een droom, een utopie, voor anderen
grootspraak, voor enkelen een uitdaging.
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

EZELTJES VAN DE MISPELHOEF
Aan het Oorlogsmonument op het Sint-Pieterspleintje 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 pp tvv het Mispelhoef project, ter plaatse te betalen. Kinderen - 3 jaar gratis.
Nieuw: Ook op zaterdag 2 september zal er een standje van de Mispelhoef staan op de
Kronkelweide (zonder de ezeltjes). Er zal informatie gegeven worden over de werking van
de Mispelhoef en er worden ezelsleutelhangertjes en ezelkoekjes te koop aangeboden.
Zaterdag: 14u00 tot 18u00
Zondag: 13u30 tot 16u30
Argentijnse Tango...
De jeugd valt voor zijn charme, ouderen herontdekken ze.
Argentijnse tango is niet meer weg te branden uit reclamespots,
musicals, radio, tv en films. Als een ware mengelmoes van
leeftijden en culturen is de Argentijnse Tango misschien wel dé
expressie van het meest Europese gevoel van verbondenheid…
zoals het ook eens in Argentinië was…

DORPSFEEST

ACTIEF IN VISSENAKEN

Waag je eerste stappen en laat je meevoeren naar het sensuele
en spectaculaire Buenos Aires door ToxicTango.com die o.a.
instaan voor de tangohype in de Vlaamse soapserie ‘Thuis’.

Argentijnse Tango, een spel, balancerend op de fijne lijn tussen
verleiding en sensualiteit… passen en Passie…
www.toxictango.com
14u00 tot 15u00
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
| 30 |
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Tijdens deze initiatie maak je niet alleen kennis met de
Argentijnse Tango als dans, maar ook met het sociale
cultuurgegeven, de etikette en de geschiedenis vanaf de jaren
1900 van de Argentijnse Tango en Buenos Aires, dit alles
gebracht op boeiende en speelse wijze die deze magistrale
dans voor iedereen toegankelijk maakt. (geen voorkennis of
ritmegevoel vereist!)

Natuurpunt Tienen

Natuurpunt is een organisatie die het beschermen van
natuur in Vlaanderen als doel heeft.

Tienen

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. De
bewegwijzerde wandelpaden vertrekken allemaal aan het
Natuur.huis De Gors in de Metselstraat 75 in Vissenaken. Dit
bezoekerscentrum is van mei tot eind september elke zondag
namiddag open voor het publiek. Je kan er terecht voor allerlei
informatie over de natuur en het natuurbeheer en een drankje op
het terras is na een wandeling steeds aangenaam.
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 – zoals meer dan 100.000 gezinnen in Vlaanderen – Natuurpunt-lid te worden en
anderzijds eventueel vrijwilliger te worden: er zijn zeer uiteenlopende taken, voor elk wat wils.

KRUIWAGENRACE
Na zes edities Zeepkistenraces (2010-2015) op de Dorpsfeesten,
neemt de KLJ dit jaar het initiatief met de organisatie van een
spectaculaire kruiwagenrace. Wie loopt het snelst langs het
Vissenakens kruiwagenracehindernissenparcours met een
kruiwagen geladen met een teamlid? Die wint een prijs!
Twee teams van twee personen racen met kruiwagen tegen
elkaar langs een hindernissenparcours. De teams worden
ingedeeld in drie categorieën per leeftijd van de inzittenden van
de kruiwagens: -12 jaar, 12-16 jaar en +16 jaar. Voor het snelste
team per categorie is een prijs weggelegd.
Iedereen mag vrij deelnemen en kan ter plaatse inschrijven.
14u00 tot 16u00
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…
https://www.facebook.com/tiensekoetsiers
14u00 tot 17u00
SPRINGKASTELEN
Er zijn drie springkastelen voor klein en groter.
Gelieve de leeftijdsgroepen niet te mengen en ga niet met
teveel tegelijk in een springkasteel, a.u.b.
Voor de veiligheid: Vissenaken ons dorp leeft voorziet toezicht.
14u00 tot 17u00

In Tienen is Vissenaken het rijkst bedeeld met beschermde natuurgebieden. Natuurpunt beheert een kleine
100 ha natuur in de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei en nog wat losse gebieden op grondgebied van ons
dorp en in aangrenzende dorpen. Langs een uitgebreid netwerk van wandelpaden en in het Natuur.huis De Gors in
Vissenaken leer je meer over onze natuur.
Met de kleine openluchttentoonstelling tijdens de dorpsfeesten maak je kennis met de natuur in Vissenaken.

LITTLE DIXIE
Little Dixie is een mobiel duo met een zeer uitgebreid
repertoire, van dixielandklassiekers zoals When The Saints tot
meezingers zoals Och was ik maar, of Heb je even voor mij.
De originele bezetting (zang, banjolélé, bastuba en percussie)
samen met de unieke stem van de zangeres zorgen voor een
feeststemming op de Vissenaakse dorpsfeesten.
www.angelacampbell.be
14u00 tot 17u00

Toonzaal Glabbeek
Dorpsstraat 48,
Glabbeek
016 82 74 14

VISSENAKEN ZINGT
Herman Vandermeulen (Ich en Ejà) brengt samen met de
Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Hakendover-Wulmersum een
meezingconcert met oude en minder oude, maar vooral door
het ruime publiek gekende liedjes. De teksten van de liedjes zijn
beschikbaar, waardoor meezingen absoluut niet verboden is.
15u30 tot 16u30

Peter Reekmans
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op ZONDAG 3 SEPTEMBER

Meer info: www.natuurpunt.be/tienen
Natuurpunt tentoonstelling

DORPSFEEST

ACTIEF IN VISSENAKEN

Leuvensesteenweg 255
3390 Tielt-Winge
016 63 42 74
info@violettacars.be
www.violettacars.be

Dankwoorden en Prijsuitreikingen
• BBQ-tombola: reisje ‘Weekendje Weg’.
Bij het inschrijven voor de Grote Dorpsbarbecue ontvang
je evenveel tombolabiljetjes als BBQ-bestellingen. De
prijzen worden verloot onder de aanwezigen tijdens
het slotmoment. De eerste prijs is een Weekendje Weg,
geschonken door reiskantoor Selectair/Check-in for the
World. Daarnaast zijn er nog talrijke prijzen te winnen!
• Oldtimers: onder de talrijk verwachte oldtimers wordt
één exemplaar verkozen tot de mooiste oldtimer van de
Dorpsfeesten van Vissenaken! Ben je zelf de trotse bezitter
van een oldtimer? Aarzel niet en schrijf je in!
• Kruiwagenrace: wie loopt met een met een teamlid
geladen kruiwagen het snelst langs het Vissenakens
kruiwagenracehindernissenparcour? Die wint een prijs! Per
leeftijdscategorie is er een prijs voor de snelste!

www.eandis.be

BVBA MUES GEORGES & CO
VLEESGROOTHANDEL-VARKENS en RUNDS

En daarna zingen we samen het Dorpslied van Vissenaken!
Zie p. 37
www.vissenakenleeft.be/dorpslied
17u00

Slachthuisstraat 10, 3300 Tienen

Afsluiter

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

www.begrafenissenpermentier.be

DJ MiL
Na het slotmoment van de Dorpsfeesten 2017, omstreeks
18u00, feesten we nog even door tot we het beu zijn. DJ Mil zal
ervoor zorgen dat dit niet vroeg zal eindigen!
DJ Mil moet in de wijde omtrek niet meer voorgesteld worden!
Ambiance verzekerd tot de laatste minuut van het dorpsfeest…
www.djmil.be

www.unizo.be/hageland

vanaf 18u00
Chinees restaurant | Gastronomische keuken

Meenemen: -10%

Leuvensesteenweg 127
Roosbeek (Boutersem)
016 35 38 98

Café en visvijvers
Het Windmoleke

Butschovestraat 12 Wever

www.windmoleke.be

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

op ZONDAG 3 SEPTEMBER

Oplinterstraat 48, Wommersom
Kumtichstraat 2, Kumtich
Aarschotsestwg. 74, Tienen
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DORPSFEEST

Slotmoment

ACTIEF IN VISSENAKEN

Tijdens het slotmoment van de Dorpsfeesten
op zondag 3 september om 17 uur gaan we
samen met gans Vissenaken ons dorpslied
nog eens uit volle borst zingen!
Begin alvast met te repeteren!

Senioren Vissenaken

Seniorennamiddag Vissenaken
Dinsdag 7 november 2017
VODL richt in samenwerking met Ziekenzorg, Landelijke Gilden,
Gezinsbond en KVLV ook dit najaar een seniorennamiddag in.

Het Vissenaakse Dorpslied

Deze gaat door op 7 november 2017 om 14u00 in de Kronkel.

Vissenaken ons dorp!

Alle 55-plussers worden verwacht voor koffie en taart
met een gezellige babbel.
Amusement met muziek wordt verzorgd door DJ Mil
met liedjes uit de tijd van toen.

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.

We rekenen op jullie aanwezigheid!
Inschrijven kan op www.vissenakenleeft.be/senioren
Nicole Caes,
voorzitster Senioren Vissenaken

De Refugie

Kapucijnenstraat 75
Tienen
016 82 45 32

Rodipa nv

Visgerechten
Vleesgerechten
Franse keuken

Ontwerp en uitvoering
“Interior design”

www.derefugie.be

www.rodipa.be

•
Atelier Kant-e-Lier
Bewaren, doorgeven en
moderniseren
van Lierse Kant
www.lierlace.com

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/dorpslied

• We maken er een mooi dorpsfeest van. Daarom vragen we de Vissenaakse
vlag uit te hangen van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september 2017.
• 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.

Kumtichstraat 331, 3300 Vissenaken - 016 82 10 97
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ACTIEF IN VISSENAKEN
Broederschap
van de heilige Himelinus van Vissenaken

In Vlaanderen
De eerste broederschappen ontstonden in de Middeleeuwen in parochies en worden nog steeds
door de kerk en de paus actief ondersteund.

‘Herontdekking en hervernieuwing in de kerk’

In Vissenaken
Werk aan de winkel!
De vieringen rond 10 maart in de kerk van Sint-Maarten en de boeteprocessie naar het kapelletje op
de bron in de Kattenbos bestaan al eeuwen. Een opdracht zou kunnen zijn opnieuw wat meer luister
en uitstraling aan dit ‘evenement’ te geven.

De Broederschap
Een katholieke broederschap, fraterniteit of confrérie is een
vrome vereniging van leken. De broederschappen van devotie
promoten een bepaalde cultus of devotie tot een heilige.
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.
Lidmaatschap
Leden van de broederschap moeten aan bepaalde voorwaarden
voldoen die beschreven zijn in erkende statuten. De controle
van de werking wordt uitgeoefend door een bestuur, dat
democratisch is verkozen zonder tussenkomst van de kerkelijke
overheid.

		 De broederschap draagt zorg voor de relieken van de heilige Himelinus. In dit kader kan
bijvoorbeeld een onderzoek naar een mogelijke verwantschap met de heilige Rombout van
Mechelen passen.
		 Om de traditie te vrijwaren kan er ook een dossier opgemaakt worden voor een erkenning als
immaterieel erfgoed.
		 Mogelijk nog meer dossiers klaarmaken om subsidies binnen te rijven, niet alleen om het
kappelletje te herstellen, maar ook bijvoorbeeld om het leven en de betekenis van ‘onze’ heilige uit
te klaren op vandaalbestendige borden.
		 Allemaal een meerwaarde voor ons dorp.
Oproep
Maak kennis en word lid van de broederschap op het standje tijdens FESTINAKEN.

gastenkamers
chambres d’hôtes
bed & breakfast
Romeinsebaan 55,
3300 Vissenaken

www.nokernote.be

Metselstraat 74, 3300 Vissenaken
016 82 13 77
www.brouwerijvissenaken.be
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ACTIEF IN VISSENAKEN

Nieuwe inwoners van Vissenaken (vanaf 1 september
2016) kunnen zich melden aan de infostand (naast
de kassa) op de dorpsfeesten. Ze krijgen een mooi
welkomstpakket aangeboden.
Door omstandigheden hebben de nieuwe inwoners van het jaar 20152016 dit pakketje niet ontvangen. Ook zijn kunnen dit ophalen aan de
infostand.

Welkom bij de
Gezinsbond Vissenaken!

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

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
Jongeren kunnen zich kandidaat stellen als
kinderoppassers vanaf 15 jaar.
• de sport- en ontspanningsdienst
(Gezinssportvlaanderen) 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)!
• 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 GSMkaarten, treinpassen en kinépolistickets in
ons verkooppunt bij Agnes Vandersmissen,
Metselstraat 74, 016 82 13 77,
gezinsbond.vissenaken@skynet.be

Thuisverpleging Christian

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

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

Onze Gezi(e)nsdag in het voorjaar en de SintMaartenshappening 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 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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Vzw CoCopus
Vzw CoCopus is een vereniging van vrijwillige
haak(st)ers/breisters die octopusjes maken voor de
Natuurpunt is een organisatie die als doel heeft het beschermen
van de natuur
Vlaanderen.
Dat ziekenhuizen
doet zij
couveusekindjes
vaninde
Hagelandse
vooral door het in beheer nemen van terreinen die waardevol zijn voor het in stand houden van flora en fauna
(Tienen,
Diest,
Leuven).
Deze
octopusjes
doen hun
en de onderlinge samenlevingsvormen. Om een langdurige bescherming te garanderen is de beste strategie om
om deongeveer
babies rust
te brengen
waardoor zij
deze terreinen aan te kopen. In gans Vlaanderen beheert best
Natuurpunt
123456
ha zeer uiteenlopende
natuurgebieden, verdeeld over 9876 erkende natuurreservaten.
Oost-Brabant
bestaat uitgaan
22 trekken.
minderNatuurpunt
aan hun leidingen
en draadjes

afdelingen in het Oosten van Vlaams-Brabant en Natuurpunt Tienen is een kern van de Natuurpuntafdeling VelpeMene. Deze afdeling beheert 3000 ha natuurgebied verdeeld over 30 natuurreservaten in de vijf gemeenten
Hiervoor zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die
Tienen, Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem en Bierbeek. In Vissenaken en Bunsbeek worden in de valleien van
mee willen
haken/breien
voor
dit project.
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.
Ook verkopen wij promomateriaal, waardoor wij in
Vrijwilligers voor natuurbeheer,………
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

Sint-Maartenshappening

ZONDAG 27 AUGUSTUS
van 8 tot 17 uur

editie 2017
Met een betekenisvolle gezinsmis in de SintMaartenskerk, 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?

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 2017”
of cashbetaling.

Vzw CoCopus heet
iedereen welkom in het
gelegenheidsatelier tijdens
de Dorpsfeesten van
Vissenaken op 3 september
tussen 12u00 en 18u00.

De Gezinsbond Vissenaken nodigt iedereen uit
op de jaarlijkse Sint-Maartenshappening op
zaterdag 4 november vanaf 18 uur.

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

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

R.W. Sanitair
Uw leverancier in sanitair en verwarming

Leuvenselaan 499A Tienen

016 82 05 91

info@rwsanitair.be
www.rwsanitair.be
Gyprocwerken
Zaakvoerder Driessens Rudi
Dries 18, 3380 Glabbeek • T 016 77 84 78
GSM 0496 92 36 54 • F 016 69 53 59
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Tienen

Tienen

Zevende Grote Tiense Natuuren Landschapszoektocht

Natuur.gebieden Velpe-Mene
Basiscursus 2017
Basiscursus Natuur en Natuur.gebieden in elke
gemeente van de afdeling Velpe-Mene:
Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden
en Tienen
• Per gemeente één les over de natuur en de
natuur.gebieden in die gemeente met op
de eerstvolgende zondagvoormiddag een
lesexcursie naar een beheerd natuur.gebied
aldaar. Er wordt ingegaan op het beheer en de
werking in dat gebied.
• De lessen spitsen zich telkens toe op één
gemeente en kunnen afzonderlijk gevolgd
worden. Maar de 5 lessen en 5 lesexcursies
samen, incl. de afsluitende les, vormen een
afgerond geheel over de natuur in de streek/
afdeling.
• Deelname:
- leden van Natuurpunt: € 2 per les,
€ 20 voor de 11 lessen.
- niet-leden van Natuurpunt: € 5 per les,
€ 50 voor de 11 lessen.
[!] Tip: lid word je voor € 27 per jaar per gezin.

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 Zevende Grote
Tiense Natuur- en
Landschapszoektocht.
Deze loopt nog tot
24 september 2017.
De tocht begint en
eindigt op een groot
“veld” ten NNO van
Tienen. De wandeling
is 11 km lang maar kan
afgesneden worden op
twee plaatsen.
Er zijn meerdere prijzen
te winnen.
De prijsuitreiking
gaat door op
30 september 2017 in Natuur.huis De Gors,
Metselstraat 75 in Vissenaken, na een kleine
natuurquiz waarmee alle aanwezige deelnemers nog
eens in de prijzen kunnen vallen.

Programma
Lessen donderdagavond: 19u30 tot 22u30
Do 28 september: natuur.gebieden in Bierbeek
Do 12 oktober: natuur.gebieden in Boutersem
Do 26 oktober: natuur.gebieden in Glabbeek
Do 9 november: natuur.gebieden in Hoegaarden
Do 23 november: natuur.gebieden in Tienen
Do 7 december: afsluitende les en uitreiking
getuigschriften
Lesexcursies zondagvoormiddag: 10u00 tot 12u30
Zo 8 oktober: lesexcursie Bierbeek
Zo 15 oktober: lesexcursie Boutersem
Zo 29 oktober: lesexcursie Glabbeek
Zo 12 november: lesexcursie Hoegaarden
Zo 26 november: lesexcursie Tienen

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 nog meer info te vinden is.

Cursus Natuurgids 2017-2018
Natuurpunt Tienen werkt mee aan de
nieuwe cursus Natuurgids die gedurende
het volgende schooljaar doorgaat in het
provinciale domein Het Vinne in Zoutleeuw.
Alle info vind je op
www.natuurpunt.be/tienen
Brood- en Banketbakkerij

Tiensesteenweg 162
Glabbeek-Zuurbemde
016 77 91 58
Tiensestraat 50
Hoegaarden
016 76 02 66

www.bakkerijnolmans.be
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www.tkanweer.be

Augustus 2017
nog tot
Zevende Grote Tiense Natuur- en
24/09/2017 Landschapszoektocht
3/08/2017 Okra wandeling, Kessel-Lo
6/08/2017 Open deur Natuur.huis De Gors
6/08/2017 Kinderactiviteit: bouw mee aan de
‘natuurtotem’ van De Gors.
7/08/2017 Speelweek in de Kronkel (tot 11/08/2017)
10/08/2017 Broekem wandeling knp, Sint-Pieters-Rode
13/08/2017 Open deur Natuur.huis De Gors
17/08/2017 Kempinne wandeling, Neerhespen
18/08/2017 Veteranentornooi / CRV ploegvoorstelling
20/08/2017 Open deur Natuur.huis De Gors
22/08/2017 Werkavond natuur.gebied
Rozendaalbeekvallei
24/08/2017 Grasbos wandeling knp, Molenstede
26/08/2017 kennismaking met permacultuur in de tuin
26/08/2017 Galadag vanf 13u00
27/08/2017 Rommelmarkt Kronkelweg
27/08/2017 Open deur Natuur.huis De Gors
31/08/2017 Vlooiberg wandeling knp, Onze-LieveVrouw-Tielt
September 2017
2/09/2017 Dorpsfeesten Vissenaken
2/09/2017 T-Run
2/09/2017 Festinaken
3/09/2017 Open deur Natuur.huis De Gors
3/09/2017 Groene aderwandeling: vanuit Tienen een
nieuw invalsparcours naar Vissenaken
3/09/2017 Dorpsfeesten Vissenaken
3/09/2017 Kunst- en Ambachtenmarkt
3/09/2017 Oldtimer Meeting Vissenaken
4/09/2017 Badminton
7/09/2017 Okra wandeling, Hogen-Geetbets
10/09/2017 Open deur Natuur.huis De Gors
10/09/2017 zangstonde met kinderen in de Kronkel
11/09/2017 Badminton
14/09/2017 Nazomertocht, Oplinter
18/09/2017 Badminton
20/09/2017 Harde Tijden, lezing door Rudi Vranckx
21/09/2017 Terdek wandeling knp, Tombeek
22/09/2017 Mosseldagen
23/09/2017 Mosseldagen
23/09/2017 Oeleboele-fuif
24/09/2017 Mosseldagen
24/09/2017 Zevende Grote Tiense Natuur- en
Landschapszoektocht: laatste dag.
25/09/2017 Badminton
28/09/2017 Stok wandeling knp, Neerlinter
28/09/2017 Citytrip naar Lissabon (tot 2/10/2017)
30/09/2017 Prijsuitreiking Zevende Grote Tiense Natuuren Landschapszoektocht
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Natuurpunt Tienen
Samen op Stap (SOS)
Natuurpunt Tienen
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Natuurpunt Tienen
Samen op Stap (SOS)
Crossing
Natuurpunt Tienen
Natuurpunt Tienen
Samen op Stap (SOS)
Yggdrasil
Crossing
Kronkelweg Comité
Natuurpunt Tienen
Samen op Stap (SOS)
Vissenaken ons dorp leeft
Vissenaken ons dorp leeft
Vissenaken ons dorp leeft
Natuurpunt Tienen
Natuurpunt Tienen
Vissenaken ons dorp leeft
Vissenaken ons dorp leeft
Vissenaken ons dorp leeft
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Gezinsbond
Kiwanis Tienen Hageland
Samen op Stap (SOS)
Crossing
Crossing
KLJ
Crossing
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Gezinsbond
Natuurpunt Tienen

Activiteiten Vissenaken tot 31/12/17

Activiteitenkalender van de organisaties die actief zijn in Vissenaken
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Gunningenruiters
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Crossing
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Gezinsbond
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Gezinsbond
Vissenaken ons dorp leeft
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)

27/11/2017 Badminton
30/11/2017 Moorse wandeling, Betekom
December 2017
1/12/2017 Kaartavond
1/12/2017 Pietentraining + tiroleravond (ev galamatch
+ receptie)
2/12/2017 Spaghetti tvv natuur.gebieden
3/12/2017 Chocoladezoekwandeling Vissenaken
4/12/2017 Badminton
7/12/2017 Veldwandeling, Outgaarden
11/12/2017 Badminton
14/12/2017 Leenhaag wandeling knp, Ransberg
16/12/2017 Sterrenwandeling onder de blote hemel
Tienen/Vissenaken
18/12/2017 Badminton
21/12/2017 Kalvarie wandeling, Lubbeek
22/12/2017 Winterland / ambachtenmarkt
28/12/2017 Oudejaars wandeling, Vissenaken
29/12/2017 Wintertintel in de Kronkel
31/12/2017 Oudejaarsavond

Gezinsbond
Landelijke Gilde
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Gezinsbond

Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Landelijke Gilde
Crossing
Natuurpunt Tienen
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Crossing
Samen op Stap (SOS)
Gezinsbond
Crossing

Meer info: www.vissenaken.be/prikbord

Samen op Stap (SOS)
Crossing
Crossing
Gezinsbond
Natuurpunt Tienen
Gezinsbond
Gezinsbond
Gezinsbond
Senioren
Samen op Stap (SOS)
Landelijke Gilde
Crossing
Crossing
Gezinsbond
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Landelijke Gilde
Gezinsbond
KLJ
Gezinsbond
Samen op Stap (SOS)
Landelijke Gilde
Landelijke Gilde

Brico Massart

Maandag 8u-12u30 | 13u-19u
Dinsdag 8u-12u30 | 13u-19u

Bij ons kan u terecht voor al uw
huis-en tuinprojecten. Wij bieden
een uitgebreid gamma aan gaande
van bevestigings-, pvc-, rioleringsen electriciteitsmaterialen, alles
voor CV, Hitachi machines,
huishoudapparaten tot kachels en
werkkledij.

Woensdag 8u-12u30 | 13u-19u
Donderdag 8u-12u30 | 13u-19u

Meubelen

Vrijdag 8u-12u30 | 13u-19u
Zaterdag 8u-12u30 | 13u-16u
Zondag Gesloten
Feestdagen Gesloten

Wij bieden u het advies, de tips en de producten om van al uw renovatie-,
tuin- en bouwprojecten een groot succes te maken, en dit zowel voor uw
huis als uw tuin. Wat u ook in gedachten hebt, Brico Massart helpt het u van
begin tot einde!

Begrafenissen, crematies, alle
formaliteiten, grafzerken,
koffietafels, rouwdrukwerk

Begrafenissen Rummens

016 77 79 59

Interieur

Ambachtenlaan 4
Tienen
T 016 81 83 99
F 016 82 07 46
info@ms2000.be

Neem zeker eens een kijkje op onze website
www.bricomassart.be
Herestraat 304
3300 Oplinter

MS 2000

gerrit@bricomassart.be
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Oktober 2017
1/10/2017 Nationaal Ruitertornooi Vissenaken
1/10/2017 Rozendaalbeekvalleiwandeling Vissenaken
2/10/2017 Badminton
2/10/2017 Wafelverkoop
3/10/2017 Vorming “Mijn baby lacht, nu ik nog” te
Binkom
5/10/2017 Okra wandeling, Assent
8/10/2017 Paddenstoelenwandeling Attenrode
8/10/2017 Ontbijtdag in combinatie met sportieve
activiteit
9/10/2017 Lezing “Cel vermiste personen - Alain
Remue” te Leuven
9/10/2017 Badminton
12/10/2017 Bertem wandeling knp, Bertem
12/10/2017 Lezing “Tocht naar Compostella - Johan
Lambrechts” te Glabbeek
14/10/2017 Drink voor medewerkers en sponsors VODL
16/10/2017 Badminton
19/10/2017 Vlooiberg wandeling knp, Onze-LieveVrouw-Tielt
21/10/2017 gezinsdag in Bobbejaanland
22/10/2017 Herfstwandeling
23/10/2017 Badminton
26/10/2017 Willem Elsschot wandeling knp, Blauwberg
28/10/2017 Werkdag natuur.gebied Het Aardgat Tienen
30/10/2017 Badminton
31/10/2017 Bezoek aan Suikerfabriek van Tienen
November 2017
2/11/2017 Okra wandeling, Betekom
2/11/2017 Keepersstage
3/11/2017 Keepersstage
4/11/2017 Sint-Maartenshappening
5/11/2017 Noord-Zuid wandeling met gidsen in
Vissenaken
6/11/2017 Senioren Vissenaken ism met VODL
6/11/2017 Badminton
7/11/2017 Vorming “Let the games begin” te Tienen
7/11/2017 Seniorennamiddag
9/11/2017 Maltezer wandeling, Wommersom
10/11/2017 Kaartavond
10/11/2017 Spaghetti-avond
11/11/2017 Spaghetti-avond
13/11/2017 Badminton
15/11/2017 Lezing “Verdriet & Verlies” te Lubbeek
16/11/2017 Pelgrims wandeling knp, Scherpenheuvel
17/11/2017 Kaartavond
18/11/2017 Culturele Eetavond
19/11/2017 Ontbijt op bed
20/11/2017 Badminton
23/11/2017 Bethania wandeling knp, Zoutleeuw
24/11/2017 Kaartavond
25/11/2017 Bakharingenavond

