
Programmaboekje uitgegeven ter gelegenheid van de Dorpsfeesten Vissenaken op 1 en 2 september 2018
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Kumtichstraat verkeersvrij:
zaterdag: 13u00 tot 19u00
zondag: 6u00 tot 20u00

Posthofstraat en �etspad 
Kumtichstraat afgesloten: 
zaterdag van 14u00 tot 17u00

Kumtichstraat verkeersvrij: 
zondag van 14u00 tot 17u00

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

Afsluithek 
zondag van 14u00 tot 17u00

Dorpsfeesten Vissenaken 
Verkeerwijziging 
zaterdag 1 en zondag 2 september 2018

Op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018 
zal wegens de dorpsfeesten in Vissenaken de 
Kumtichstraat afgesloten worden voor alle 
gemotoriseerd vervoer. 

Dank om hier rekening mee te houden.

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.

Het bestuur van Vissenaken ons dorp leeft hoopt dat u geen last ondervindt van de festiviteiten en 
nodigt u alvast uit om deel te nemen aan het uitgebreide programma.
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Grote Markt 22 Tienen
www.gambrinustienen.be www.colruyt.be

Situatie zaterdag van 13 tot 18 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.

• Tijdens de Trun op zaterdag 
namiddag zullen de Posthofstraat 
en het fietspad vanaf de Klei tot 
aan de Sint-Pietersstraat afgesloten 
worden. 

• Zaterdag omstreeks 16u15 zal de 
Romeinsebaan gedurende enkele 
minuten afgesloten worden om 
de lopers van de Trun te laten 
passeren.



Beste dorpsgenoten, beste bezoekers van onze dorpsfeesten,

De voorbije maanden hebben de leden van de raad van bestuur in nauw overleg 
met de algemene vergadering van onze vzw ‘Vissenaken Ons Dorp Leeft’ (VODL) 
heel hard gewerkt om u bij de dorpsfeesten opnieuw 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 dan ook iedereen bedanken die rechtstreeks of 
onrechtstreeks meegewerkt heeft aan de totstandkoming van Festinaken en het 
dorpsfeest.

Dit jaar organiseren we onze 10de dorpsfeesten! Een jubileumeditie! Om deze 
editie extra in de verf te zetten, bezorgen we u een balpen als verjaardagscadeau. 
Zo kan u de datum van onze dorpsfeesten onmiddellijk in uw agenda noteren. 
Het programma bestaat ook dit jaar uit enkele vaste ingrediënten zoals de 
dorpsbarbecue, T-run, de kunst- en ambachtenmarkt, de paardenmolen, de 
springkastelen, de oldtimermeeting, het kerkconcert,… Festinaken op zaterdag  
1 september is top! Niemand minder dan Get Ready, Sergio, Christoff en dj Mil 
zullen de revue passeren. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen. 

Maar er staan ook enkele ‘nieuwigheden’ op het programma. Na enkele jaren 
van afwezigheid zal er opnieuw een zeepkistenrace zijn. KLJ Vissenaken zal hier 
de schouders onder zetten. Op zondag is het aangewezen zelf de stembanden te 
smeren en mee te zingen met Herman Vandermeulen tijdens de tweede editie 
van ‘Vissenaken zingt’. De ezeltjes van de Mispelhoef blijven een jaartje op stal en 
zullen vervangen worden door de pony’s van Polly’s Ranch for special kids. 

Ter gelegenheid van deze dorpsfeesten werd in samenwerking met postzegelclub 
Tipoc en de Vissenaakse fotografen Etienne Kinnaer en Philippe Smolders een 
mooie postzegelreeks ontwikkeld. Tijdens de dorpsfeesten worden deze zegels te 
koop aangeboden aan de infostand.

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

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), Jan Bollen (secretaris), 
Francis Coeckelberghs (penningmeester), Guido Verhaegen (commissaris),  
Emile Defau, Didier Rens, Philippe Smolders, Glenn Vangoidsenhoven,  
Greet Verbeylen, Chris Verhaegen, (bestuursleden).
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Vissenaken ons Dorp Leeft vzw  
bestaat 10 jaar! Hiep hiep hoera!!! 

Aan elk huis in Vissenaken een vlag…
Affiches aan elk raam…
Een balpen voor elke Vissenakenaar…
Elke brief een Vissenaakse postzegel…
Op blz. 39 vind je meer info over deze items…

2008 … 2018 … 10 jaar !



Aan een tiende editie Dorpsfeesten gaan negen eerdere edities vooraf. Hieronder de negen affiches.



ACTIEF IN VISSENAKEN
De Lustige Trappers Vissenaken

Beste wielertoerist(e) of toekomstig wielertoerist(e),
 
U doet voorlopig nog niet aan sport, maar u wilt er wel aan beginnen.
U doet wel aan sport, maar u wilt wel eens wat anders.
U fietst al maar, u wilt wel eens andere wegen verkennen.

Welnu, in al deze gevallen biedt onze LTV-wielertoeristenclub de oplossing voor u.

Wij bieden u iedere zondagmorgen de kans om u op sportief vlak uit te leven en om dit te kunnen doen op 
praktisch het gehele wegennet van Vlaams- en Waals-Brabant. Daarbovenop zal u dit niet alleen hoeven te 
doen maar samen met mensen die net als u hun gezonde geest vergezeld willen zien van een gezond lichaam.

Indien er personen zijn die er voor terugdeinzen omdat ze de meer ervaren leden niet zouden kunnen volgen 
dan kunnen wij deze volledig geruststellen. Ieder nieuw fietsseizoen wordt er immers weer van nul begonnen.
Van 45 km in maart wordt er gestadig opgebouwd tot meer dan 80 km die u voor u het weet gezwind zult 
meerijden.

In ieder geval, bent u geïnteresseerd in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend  inlichtingen bij de bestuursleden van 
de ‘Lustige Trappers Vissenaken’ of u kunt alvast een kijkje nemen op onze website  
 http://users.telenet.be/fietsclub.ltvvissenaken of www.vissenaken.be/ltv

De jaarlijkse openingsrit wordt gereden op de eerste zondag van maart om 9 uur, vertrek aan het Sint-
Pietersplein Vissenaken. Diegene die interesse hebben mogen een paar keer meerijden alvorens zich officieel in 
te schrijven.
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De kermis is zaterdag open van 14 tot 20 uur, zondag van 11 tot 19 uur.
Gratis ticketjes voor de kermismolen af te halen aan de kassa. 
De andere kermisattracties zijn betalend.
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ACTIEF IN VISSENAKEN
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…). 
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Begrafenissen, crematies, alle 
formaliteiten, grafzerken, 

koffietafels, rouwdrukwerk

Begrafenissen Rummens

Meubelen

MS 2000
Interieur 

Ambachtenlaan 4 
Tienen

T 016 81 83 99
F 016 82 07 46

info@ms2000.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
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ZEVENDE stratenloop Vissenaken

Deel van de Running Mate Cup

Vanaf 14u30 JEUGD 
Karamellenloop (kleuters, gratis) 
Kids Run (lagere school, € 3)  
 > 300 m 
 > 500 m 
 > 1000 m Titan Run

Vanaf 15u30 IEDEREEN
  > 5 km (15u30)  

  (alle leeftijden, € 6)
  > 10 km (16u15)  

  (alle leeftijden, € 6) 

18u00: podia 5 km en 10 km 
attentie voor elke deelnemer

Voorinschrijving: € 5, via site t/m 27/08/2018

Info: www.vissenakenleeft.be - www.runningmate.be/events.html

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



ACTIEF IN VISSENAKEN
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.

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
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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

Leuvenselaan 664 
Kumtich

016 43 44 41

Hoevebeenhouwerij Thijs
Sint-Pietersstraat 169, 3300 Vissenaken 

016 76 05 66

RENOVATIE - ONDERHOUD - VERBOUWEN 
BADKAMERS - KEUKENS - VELUX - ... 

UW VEELZIJDIG VAKMAN 
VOOR RENOVATIE, ONDERHOUD EN VERBOUWEN! 

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

RENOVATIE - ONDERHOUD - VERBOUWEN 
BADKAMERS - KEUKENS - VELUX - ... 

UW VEELZIJDIG VAKMAN 
VOOR RENOVATIE, ONDERHOUD EN VERBOUWEN! 

Bart Veulemans 
Kasteelstraat 33, 3300 Tienen 
Tel: 016-82 16 74 - GSM: 0476-91 86 17 
b.veulemans@klussenier.be - www.klussenier.be 
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16u00 - 19u00: The Wagon Wheel Wanderers
 
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 zang, ukuleles, banjo, charango, cavaquinho, parlor gitaar
James Debacker zang, hawaiin steelguitar, banjo, gitaar
Jenny Meeuwissen zang, triangel, percussie
Eric Zborowski zang, accordeons
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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. 
Vissenaken ons dorp leeft, 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 doorgeven via een speciaal webformulier. 
De link vind je onderaan elke detailpagina van de 
activiteiten.

 Nieuwsflash  
vissenaken.be i.s.m. VODL stuurt regelmatig een 
nieuwsflash rond naar de abonnees en houdt 
geïnteresseerden op de hoogte van het reilen en zeilen in 
ons dorp. 
Ben jij nog geen abonnee? Schrijf dan snel in op  
www.vissenaken.be/nieuwsbrief.htm

| 13 || 12 |

Velpe-Mene

Open deur
Natuur.huis De Gors

Elke zondag namiddag van
mei t/m september

Natuur.huis De Gors houdt tijdens de zomermaanden (mei - 
september) elke zondag namiddag opendeur tussen 13u30 
en 17u30 met de mogelijkheid om er te genieten van de 
mooie omgeving en iets te drinken.
Een kleine tentoonstelling leert je meer over de natuur in de 
Tiense en Glabbeekse natuurgebieden en de bewegwijzerde 
wandelparcours in de omgeving van Vissenaken hebben hier 
hun startplaats. De Gors is uitstekend om na je wandeling 
nog even uit te blazen en na te genieten.
De Gors is ook te huur voor vergaderingen, kleine feestjes,…

Natuur.huis De Gors - Metselstraat 75, Vissenaken

Met de steun vanMeer info: www.degors.be



ZA 1 SEPTEMBER2018

TENT VISSENAKENSINT-PIETERSPLEINTJE
Deuren: 20u00 | Tickets: 0496 54 81 72 - 0485 45 35 17Entree: VVK: € 10 | Kassa: € 15 | Gratis vanaf 00u00 met DJ Mil

INFO & TICKETS met extra korting: www.vissenakenleeft.be

GET READY
SERGIO

CHRISTOFF
DJ MIL

 
VU. Wim Bergé, Doornhaagweg 6, 3300 Vissenaken
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www.getready.be
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GET READY
‘Get Ready!’ klinkt niet meer onbekend in de oren. De groep, die in 1995 werd 
opgericht, was in de jaren ’90 Vlaanderens populairste boyband.

Jimmy, Glenn , Koen en J.M. scoorden vanaf hun eerste single ‘Diep’ de 
ene hit na de andere. De jongens lieten over gans Vlaanderen duizenden 
meisjesharten sneller slaan en hadden een fanclub die op het hoogtepunt 
meer dan 15000 leden telde.

Hun singles en full-cd’s werden erg gesmaakt, awards en gouden en platina 
platen werden massaal binnen gehaald.

In 2016 werd de groep 20 jaar. Dit zou gevierd worden met een jubileum 
concert maar al gauw werd duidelijk dat de groep, zoals hij ooit begonnen 
was, méér wou.

Met ‘Feniks’ pakken Jimmy, Koen, Glenn en J.M. de draad weer op. Nog steeds 
staan ze garant voor kwalitatieve optredens en fan-vriendelijkheid, maar waar 
ze in 1996 nog een boyband waren, vormen ze nu een stevige popgroep met 
veel ervaring, nooit dovend enthousiasme en een eigen sound.

| 15 |



ACTIEF IN VISSENAKEN
Landelijke Gilde Vissenaken

De Landelijke Gilde van Vissenaken is een socio-culturele vereniging van mensen met een warm 
hart voor het platteland. Vrijwillige bestuursleden trekken de kar en organiseren activiteiten voor 
eigen leden maar ook voor alle dorpsbewoners zoals Kaartavonden, Muzikale avonden, Thema 
avonden, mede organisatie Dorpsfeesten ‘Vissenaken ons Dorp Leeft’, Fietstochten ism. KVLV 
Vissenaken, Bakharingenavond, Herfstwandeling. Zie onze activiteiten op p. 40 en 41.

Onze leden zijn zeer actief in onze 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 van ons mooie dorp. 
Iedereen is bij ons van harte welkom. 

En weet: Bij Mensen van het PLATTELAND is het ALTIJD en OVERAL PLEZANT.

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. Wees Welkom!

“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

Bestuursleden LG Vissenaken: 

Coeckelberghs Francis voorzitter, Verhaegen Guido secretaris, Jean-Paul Thiry, Costermans 
Gert, Verhaegen Chris, Jacobs Romain, Gomand Eric, Bergé Wim, Veulemans André, Philip 
Smolders, Moriaux Jan.
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SERGIO
Het is weinigen gegeven aan een voornaam genoeg te 
hebben. Arno, Toots, Adèle, en, jawel, Sergio. Zijn naam 
staat voor een kruidig mengsel op basis van ruwe bolster 
en blanke pit

Geboren Quisquater, geboren woelwater, jaagt kleine 
Serge een gans lerarenkorps de gordijnen in, maar even 
later palmt hij zijn slachtoffers weer in met de hits van de 
zoetgevooisde Tom Jones of Engelbert Humperdinck. Het 
Vlaamse levenslied houdt er even later (1987) ‘Het staat in 
de sterren geschreven’ aan over, Serge’s eerste single.

Sergio, een broertje dood aan komedie spelen, is, zoals ze 
dat zeggen, ‘nen echte’. Hij blijft gedreven in zijn zoektocht 
naar een muzikale thuishaven. Werd de fond ooit gelegd 
door Tom Jones en Engelbert Humperdinck, het is het 
voorbeeld van André Hazes dat Sergio weer de smaak 
verschaft van thuiskomen. Hij is nu eenmaal kind aan huis 
in het levenslied, met al zijn emotie en energie, met al 
zijn vertwijfeling en zekerheden, met al zijn ontroerende 
ambiance. En eindelijk is het zover, de mayonaise pàkt.

Sergio, tot spijt van wie het benijdt, Sergio is 
uniek. 

Zijn rock-liefde laat hem tal van 
gastoptredens doen. Zijn jeugdliefde 
voor het levenslied drijft hem vandaag 
in de armen van John Terra. Zijn 
eigen leven vormt de peper in dit 
hoogstpersoonlijke mengsel. 

Benieuwd hoe pikant dit recept kan 
worden. Want, geef toe, het zijn deze 

figuren die de vaderlandse 
muziek kruiden. Er zijn nu 

eenmaal veel mannen 
met die naam, er 

is zelfs een aantal 
Hermannen met 
die naam, maar 
er is slechts één 
Sergio met de 
echte smaak van 
Sergio.

www.sergio.be
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Brasserie

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

www.brasseriemolenhuys.be

Lazuur

Iedereen kent wel de Boat Race, de roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge 
en Oxford, op de Thames in London. Of de Palio, de paardenrace op de Piazza del Campo, 

in Siena, Italië, waar de wijken het tegen elkaar opnemen. In beide wedstrijden heerst een 
gezonde wedijver. Winnen is wel degelijk belangrijk. Maar er heerst ook respect. Respect voor 

elkaar. Strijd in broederlijkheid en samenhorigheid. Vanaf dit jaar is er in Tienen ook zo’n wedstrijd: De Lazuur, 
verwijzend naar het lazuur-blauw uit de 
Tiense vlag en het wapenschild. Met de 
Lazuur willen we de samenwerking in de 
Tiense wijken en dorpen aanwakkeren en 
nieuwe ontmoetingen mogelijk maken.

De Lazuur is een aflossingswedstrijd met 
teams uit de verschillende wijken en dorpen 
van Tienen (vanaf nu ‘contreien’ genoemd). De wedstrijd wordt gelopen op een parcours in de omgeving van de 
Paterskerk, op 10/10/2018, niet toevallig de Tiense feestdag (Kweikersdag).

Het is niet zomaar een ordinaire wedstrijd. De deelnemers moeten onderweg een zelfgemaakt schaap dragen. 
Waarom schapen? Tienen heeft iets met schapen. Tienenaars hebben als spot- en geuzennaam niet alleen 
‘Kweikers’, maar ook ‘Schapenkoppen’. Naar aanleiding van de Lazuur werd een nieuwe sportieve uitdaging 
uitgevonden: het ‘Schaapdragen’. De deelnemers lossen elkaar af door middel van het overdragen van ‘het 
schaap’. Elke contrei maakt haar eigen schaap dat voldoet aan een aantal vereisten (o.m. volume van 0,6 tot 1m³ en 
een gewicht van minimum 4 kg).

Wie wil er deelnemen vanuit Vissenaken?

Vragen en info:s 
www. opgewekTienen.be | lazuur@opgewekTienen.be | Rutger Cox: 0499 38 08 58 | Peter Reynaers: 0476 32 24 01
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CHRISTOFF
Christoff begint zijn professionele carrière in 1991. Door zijn 

deelname aan de VTM-soundmixshow met het nummer 
“Voor Jou” van Luc Steeno, heeft hij de smaak stevig 

te pakken en lanceert hij in dit zelfde jaar meteen 
zijn eerste single “Ik voel me zo goed”. Al heel 

snel groeit Christoff uit tot een vaste waarde 
in Vlaanderen en in de Duitse Showbizz met 
KluBBB3.

Vandaag de dag brengt hij gegarandeerd 
ambiance met zijn hits als “Een ster”,  
“Zeven zonden”,  “Sweet Caroline” , “’t is 
weer tijd voor de polonaise” , “Als ik in je 
blauwe ogen kijk”, enz…

Christoff stond voor de eerste keer op 
ons podium in 2013 en voor de 10de 
editie van de Dorpsfeesten, mag hij de 
tent nog eens op zijn kop zetten.

www.christoff.be

| 19 |
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café - feestzaal 
vergaderzaal
alle dagen open vanaf 8u30

Oude Leuvensestraat 93 
Tienen - 016 82 48 91

www.thoeksketienen.be

Brasserie
Restaurant

Grote Markt 39, Tienen
016 82 00 84

inge@witpaard.be

www.witpaard.be
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DJ MiL
DJ Mil voorstellen in Vissenaken en in de ruime omgeving 
hoeft nauwelijks nog. De deejay met meer dan 25 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



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.

De achtste editie alweer van onze Kunst- en Ambachtenmarkt! Het recept blijft hetzelfde, we 
bieden tal van 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!

Coördinator:
Didier Rens, 0478 97 76 49

CNC Freesatelier - Tim Coomans (Tielt-Winge) 
 tim.coomans@telenet.be

Frezen en laseren van houten letters, snijplanken, sleutelhangers, 
doopsuikerbomen,…

Bee@DenHof - Eef Wouters (Herk-de-Stad) 
 beeatdenhof@gmail.com

Wij zijn Bart en Eef (Bee) en wij vertoeven graag buiten in de natuur  
(@Dw en Hof). Graag willen wij mensen weer in contact brengen met 
de natuur. En dit door natuurlijke producten. Oa kruidenthee die de 
gezondheid ondersteunen en bijenproducten als honing, waskaarsen,…

KuNST- EN AMBACHTENMARKT
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Crea oude molendeur - Iris Gevers (Tienen) 
 vandegaer.d.i@gmail.com

Creatief met Powertex. Workshops voor kinderen en volwassenen.

Creabie - Bie Dieltjens (Attenhoven) 
 bieke.birgit@hotmail.com

Juweeltjes aan kleine prijsjes en allerlei handwerk van Lia Van Romphey.

De creaschuur - Nadia Jacquemijn (Boutersem) 
 nadia.jacquemijn@telenet.be

De Creaschuur is een winkel in Boutersem waar alles te koop is voor jouw 
creatieve activiteiten (wol, stoffen, knutselmateriaal,...). Daarnaast ligt 
het lot van vele jongeren ons nauw aan het hart en steunen wij Rode 
Neuzendag. Bij ons kan je dan ook terecht om zelfgemaakte spulletjes te 
kopen ten voordele van dit goede doel.

De Poezenmama - Marianne Bams (Glabbeek) 
 sisiel333@gmail.com

Handwerkjes ten voordele van zwerf- en verwaarloosde katten.

Eva Vanmol (Roosbeek) 
 eva.vanmol@gmail.com

Keramiek om te gebruiken of om naar te kijken. Theepotten, kommetjes, 
slingers,… kleurig en speels.

Gedraaidgebakken - Mia Van Houtven (Wiekevorst) 
 miavanhoutven@hotmail.com

Gedraaidgebakken maakt vooral serviesgoed, dat wordt gedraaid op de 
pottenbakkersschijf.

Gert Bleus (Tielt-Winge) 
 gert@loonsestroop.be

Verkoop Loonse Stroop.
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Henriette  Vandeput (Tienen) 
 vandeput.henriette@gmail.com

Kaartjes, sleutelhangers, lavendelzakjes, kettingen, schilderijtjes en 
tekeningen.

Het kaarsenhuisje - Ria Nijns (Sint-Joris-Winge) 
 wim.plattau@hotmail.com

Wij hebben handgemaakt parrafine en koolzaadwas kaarsen, gehaakte 
knuffels, handgemaakte kaarten en gepersonaliseerde artikelen. Onze 
hoofdzaak is het maken van huwelijks- en doopkaarsen, alsook de 
organisatie van verjaardagsfeestjes ‘kaarsen maken’.

Knife Care Pro - Dominiek Vandermeulen (Tienen) 
 dominiek@knifecarepro.com

De ‘scharensliep’, maar in hedendaags jasje. Messen, scheermessen, 
scharen, snoeischaren, bijlen... we slijpen ze allemaal, in ons atelier of ter 
plaatse! Breng je botte messen en scharen mee, we slijpen ze ter plaatse 
aan een speciaal, zacht en scherp prijsje!

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

Ik verkoop beschilderde doosjes, CD’s, LP’s, flessen, potjes en dergelijke. 
Eveneens verkoop ik kleine schilderijtjes.

Lut Delvaux Keramiek - Lut Delvaux (Kortenaken) 
 lut.delvaux@hotmail.com

Ik maak keramiek gebruiksgoed, kommen, vazen, schalen,…

Marshmallow Creatief - Martine Minnart (Linter) 
 martineminnart@hotmail.com

Originele handgemaakte juwelen en decoratie.

Martine Decancq Modiste - Martine Decancq (Heverlee) 
 martine_decancq@yahoo.com

Martine is opgegroeid tussen lapjes en draadjes, blijvend besmet met de 
textiel-microbe en dankzij allerhande workshops en cursussen nooit hersteld... 
Ze mixt passie, techniek, nieuwe en gerecycleerde materialen met veel 
creativiteit tot DE hoed en DAT accessoire voor DIE speciale gelegenheid...
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MASO - Marie-Sofie Van Hoeymissen (Vissenaken) 
 mariesofievh@gmail.com

Zelfgemaakte, kleurrijke en originele naaiwerkjes: toiletzakken, 
draagtassen en andere leuke hebbedingetjes.

Alfred Peetermans (Ransberg) 
 alfred.peetermans@gmail.com

Beelden en schilderijen.

Leesen An Perla Creatura - An Leesen (Bilzen) 
 an_leesen@yahoo.com

Handgemaakte sieraden uit gegoten en gesmeden tin, wikkelringen, 
sieraden uit keramiek, glas,...

PRAYYA vof - Linda Robben (Kortenberg) 
 linda-rob@telenet.be

Encaustic (wasschilderijen) en textielkunst. Texturen, vormen, rijkelijke 
kleuren, zorgvuldige uitvoering. Dat typeert mijn werken. Op mijn stand 
vindt u handbedrukte en -geverfde sjaals, kussens, handgemaakte 
originele handtassen en wasschilderingen.

Sam Coeck creatieve houtbewerking - Sam Coeck (Boutersem) 
 sam.coeck@gmail.com

Creatieve houtbewerking: van houten schalen, kommen en ander 
houtdraaiwerk, over spelletjes en speelgoed tot vogelhuisjes en 
bijenhotels. Steeds speels en met eigen twist.

Sisiel - Cecile Van der Borght (Bunsbeek) 
 sisiel333@gmail.com

Juweeltjes, bestek, deco in polymeerklei.

ViV-CreatiV Viviane Vanhorenbeeck - Viviane Vanhorenbeeck (Zolder) 
 viviane.vanhorenbeeck@skynet.be

Allerlei zelfgemaakte sieraden, halskettingen, ringen,armbanden, oorbellen 
en setjes. Ook eigen naaiwerk: schorten, tassen, place-mats, tassen, 
rokken,…
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ACTIEF IN VISSENAKEN
Kronkelweg Comité

Straatcomité, opgericht op 18 oktober 2001 met als doel de bewoners van de 
Kronkelweg in Vissenaken, Sint-Pieter samen te brengen en af en toe iets samen 
te organiseren of bij te springen bij grote evenementen in Vissenaken, zoals de 
jaarlijkse Kerstboomverbrandingen en Rommelmarkten.

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:  storting op BE43 8508 3174 6201 met vermelding ‘Rommelmarkt Vissenaken 2018’  
 of cashbetaling.

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

Geen drankstanden toegelaten!!!
Info en reservatie: Freddy Vangoidsenhoven, 016 81 63 62 - f.vgh@skynet.be

ZONDAG 26 AUGUSTUS
van 8 uur tot 17 uur

Kronkelweg te Vissenaken

| 26 |
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5de Oldtimer Meeting Vissenaken

Auto en moto, alle merken toegelaten.Deelname oldtimermeeting is gratis.Wel vooraf inschrijven via formulier op www.vissenakenleeft.be Aanmelden oldtimers: hoek Romeinsebaan, bereikbaar vanaf Aarschotsesteenweg via Sint-Hymelienusstraat.
Gratis tombola onder de deelnemers.  Je ontvangt je tombolabiljet bij aanmelding.  Prijsuitreiking omstreeks 17u00.
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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
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R.W. Sanitair
Uw leverancier in sanitair en verwarming

Leuvenselaan 499A Tienen
016 82 05 91

info@rwsanitair.be
www.rwsanitair.be

assortiment
inbraakbeveiliging
sloten & cilinders
24u/24u service

Peperstraat 23 
Tienen

016 81 11 57

PONSAERTS
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Aperitiefconcert  
met Astrid Van Kelecom en Petra Heeren in de Sint-Pieterskerk

Na de Hoogmis van 10 uur gaat opnieuw 
een aperitiefconcert door in de mooie Sint-
Pieterskerk van Vissenaken. 
Astrid Van Kelecom en Petra Heeren brengen 
Nederlandstalige luisterliedjes, enkele 
musicalnummers en Franse chansons onder 
muzikale begeleiding van Ray Heeren. Alles wordt 

gepresenteerd door Jos 
Vangramberen.

10u30 - 11u30

Begeleide SOS wandeling

De leden van Samen Op Stap nemen je mee voor een begeleide 
wandeling van ongeveer 7 km langs Vissenaakse veldwegels. 
Gezamenlijk vertrek aan de kermismolen.

9u30 - 11u30
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ACTIEF IN VISSENAKEN
KVLV Vissenaken

Beste dorpsgenoten

Onze KVLV-afdeling Vissenaken heeft weer een mooi najaarsprogramma samengesteld.
Jullie zijn allen van harte welkom op onze aktiviteiten die doorgaan in de Kronkel.
Ons najaarsprogramma vind je in de kalender op p. 46 en 47.

In het najaar is er yoga met de CM en een workshop ‘handlettering’. 
We voorzien weer een reeks naailessen en ook de kooklessen komen terug aan bod. 
Taarten ‘bakken’ we deze keer zonder oven.
Voor kerstmis gaan we bloemschikken en het jaar wordt afgesloten met ons kerstfeest. 

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
Voorzitter
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REISADVIES OP MAAT
Beauduinstraat 44 | 3300 Tienen | +32 16 78 10 81 | www.checkinfortheworld.eu
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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 25 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 2 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

 gem
arineerd

spek

 

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

Totaal:  €

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

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



Totaalbedrag BBQ betalen vóór 25 augustus 2018, 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACTIEF IN VISSENAKEN
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.
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vele sponsors “uit sympathie”

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

boutersem1@kbc.be

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

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
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DooRLoPENDE ANIMATIE

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

Polly’s ranch for special kids
Onze vzw Polly’s ranch for special kids laat kinderen met een 
beperking genieten van pony’s op maat en dit zowel voor 
kindjes met een fysiek als met een mentale beperking.
Kinderen met autisme, gedragsproblemen, ADHD, kronisch 
zieke of palliatieve kinderen... 
Sommige kindjes rijden, andere spelen spelletjes met de pony 
of komen knuffelen. 
Voor degene die liever met andere diertjes bezig zijn, staat 
onze kinderboerderij steeds ter beschikking. 
Ook voor de kinderen die niet naar de ranch kunnen komen 
gaan we gratis op huisbezoek met onze Special Kids Mobiel.
Kostprijs: vrije bijdrage

www.polysranch.be 
Zondag: 11u00 tot 17u00 

TTC SukaRTi
Tafeltennisclub Sukarti Tienen: demonstraties en kennismaking 
met de tafeltennisclub op de Kronkelweide. Er is ook 
mogelijkheid om zelf een partijtje te spelen.

11u00 tot 17u00

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

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 17u000
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ACTIEF IN VISSENAKEN
Crossing Vissenaken/Community Club

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 res-
pect voor elkaar. 

Wij staan open voor: 
Jongens-meisjes, Senioren-veteranen-ladies, Gsport met motorische of mentale beperking, Samen-
werking met Wielertoeristen, Samenwerking met Wandelclubs, Samenwerking met scholen en KLJ. De 
koninklijke club bestaat nu 52 jaar. Met onze CRV 2020 visie hebben we voor de volgende jaren een 
duidelijke focus op het toekomstige beleid. Door vele mensen te betrekken bij onze nieuwe club-filoso-
fie wordt CRV een plaats waar velen zich zullen thuis voelen. 
Met grote fierheid werd in 2017 het ‘kunstgrasterrein van Crossing Vissenaken’ officieel ingehuldigd. Dit 
jaar, 2018, staat in teken van verdere samenwerking met de buurt en andere voetbalclubs. 

Op de dorpsfeesten zal CRV ook aanwezig zijn met ‘Trap op doel’. Iedereen 
mag vrij op doel trappen naar hartenlust.

Graag tot dan!
Het CRV bestuur
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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

Leuvensestraat 68
3300 Tienen
016 81 38 93

Leuvensesteenweg 127
Roosbeek (Boutersem)

016 35 38 98

Chinees restaurant | Gastronomische keuken Meenemen: -10%

Veemarkt 26-27 Tienen | 016 81 16 49 | www.argofashion.be
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CLowN LuDoViCo
Ludovico neemt je mee naar het land van de lach!

www.clownludovico.be 
13u30 tot 16u30

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 

TRaP oP DoEL
Trap op doel op de stand van Crossing Vissenaken. Iedereen 
mag vrij op doel trappen naar hartenlust.

14u00 tot 17u00

ZEEPkiSTENRaCE
Na zes edities Zeepkistenraces (2010-2015) en twee jaren 
afwezigheid wordt de zeepkistenrace weer opgepakt. Dit jaar 
met ondesteuning van de KLJ. 

Welke zeepkist is de snelste en wie doorgaat het vlotst de 
hindernissen? Die wint een prijs!  
Er is ook een prijs voor de origineelste zeepkist. 
Iedereen vanaf 8 jaar mag deelnemen. 

Inschrijven en meer info (wedstrijdreglement): zie de websites 
van Vissenaken ons dorp leeft en van de KLJ Vissenaken:
 www.vissenakenleeft.be
 www.klj-vissenaken.be

14u00 tot 16u00

DE PaaRDENTRam VaN DE TiENSE koETSiERS
Leuke 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…
Prijs 1 rit: 1 bonnetje (€ 1)

https://www.facebook.com/tiensekoetsiers 
14u00 tot 17u00 

De ZEEPKISTENRACE IS TERUG !!
Begin al maar te bouwen  

en schrijf NU SNEL in:
www.vissenakenleeft.be

2008 … 2018 … 10 jaar !
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Nieuwe Natuurpunt tentoonstelling

De lopende natuurcampagne van Natuurpunt Oost-Bra-
bant staat dit en volgend jaar in het teken van natuur-
lijke robuuste valleien als klimaatbuffering en versterking 
biodiversiteit. Dankzij de erkentelijke steun van de pro-
vincie Vlaams-Brabant werd een mobiele tentoonstelling 
uitgewerkt die aantoont dat de herinrichting tot meer 
natuurlijke valleien in onze contreien wel degelijk een 

serieus steentje kan bijdragen in de buffering van de 
klimaatopwarming. Tegelijk komen maatregelen hiertoe 
ten goede aan de opwaardering van de biodiversiteit. 

De tentoonstelling kan bezichtigd worden tijdens de gro-
tere evenementen van Natuurpunt en tussendoor wordt 
ze bijna permanent opgesteld in Natuur.huis De Gors in 
Vissenaken.  Info: www.degors.be

Als voorsmaakje zullen enkele panelen van de tentoonstelling opge-

steld worden in de feesttent van de Dorpsfeesten van Vissenaken.

Een tentoonstelling die er mag zijn
Natuurpunt Oost-Brabant
Natuurpunt Velpe-Mene/Tienen

voor Klimaatbuff ering en Versterking Biodiversiteit

Robuuste Valleisystemen

ACTIEF IN VISSENAKEN
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 meer dan 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 600 ha natuurgebied verdeeld over 24 natuurreservaten in deze 

vijf gemeenten. In Vissenaken en Bunsbeek worden in de 
valleien van de Velpe en de Rozendaalbeek ongeveer 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 oplevert, 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.

Meer info: www.natuurpunt.be/tienen

Tienen

Oost-Brabant
Natuurpunt

Regionale Vereniging Natuur en Landschap
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Als voorsmaakje zullen enkele panelen van de tentoonstelling opge-

steld worden in de feesttent van de Dorpsfeesten van Vissenaken.

Natuurpunt Oost-Brabant
Natuurpunt Velpe-Mene/Tienen

voor Klimaatbuff ering en Versterking Biodiversiteit

Robuuste Valleisystemen

D
O

R
P

SFEEST 
Z

O
N

D
A

G
 2

 SEP
TEM

B
ER

 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 

 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

SLoTMoMENT
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!

• Zeepkistenrace: welke zeepkist is de snelste en wie doorloopt 
het handigste de hindernissen? Die wint een prijs! Er is ook 
weer een prijs voor de origineelste zeepkist!

En daarna zingen we samen het Dorpslied van Vissenaken!  
Zie p. 41

www.vissenakenleeft.be/dorpslied 
17u00

AfSLuITER
 Dj miL

Na het slotmoment van de Dorpsfeesten 2018, 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

vanaf 18u00
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APOTHEEK
DERWAEL

Aarschotsesteenweg 38
3300 Tienen
016 81 43 79

info@apotheek-derwael.be
www.apotheek-derwael.be 

Maandag - Vrijdag :
9u00-12u30 & 13u30-18u00

Zaterdag :
9u00-12u30
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Café en visvijvers
Het Windmoleke

Butschovestraat 12 Wever

www.windmoleke.be

www.unizo.be/hageland
Kortenaken
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www.tkanweer.be
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Plak voortaan de Vissenaakse 
postzegels op je brieven 

Naar aanleiding van het 
10-jarig bestaan van 
Vissenaken ons Dorp Leeft 
vzw werden in samenwerking 
met de Tiense Postzegelclub 
TIPOC vijf unieke postzegels 
van ons mooie dorp 
ontworpen. Vissenakenaren 
Etienne Kinnaer en Philippe 
Smolders leverden de unieke 
foto’s aan.
Tijdens de dorpsfeesten kan 
u deze zegels kopen aan de 
infostand. Een pakketje kost 
€ 10. Per zegel betaalt u € 2.

Balpen

Alle inwoners 
van Vissenaken 

ontvangen naar 
aanleiding van de 

10de editie van  
onze dorpsfeesten  

een mooie  
touchscreen- 

balpen bij deze 
programma- 

brochure.

2008 … 2018 … 10 jaar !

PaNNENkoEkEN, ijS, TaaRT…
De ganse namiddag desserts en knapperige tussendoortjes!
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oproep  
vlaggen en affiches

Ter gelegenheid van deze 10de editie roepen we op om gans Vissenaken te bevlaggen met onze eigenste VODL-vlag en affiches te hangen voor elk raam van ons dorp. 
Vlaggen en affiches zijn te bekomen bij Mil Defau.



ACTIEF IN VISSENAKEN
Senioren Vissenaken

Seniorennamiddag Vissenaken
Dinsdag 6 november 2018

VODL richt in samenwerking met Ziekenzorg, Landelijke Gilden,  
Gezinsbond en KVLV ook dit najaar een seniorennamiddag in. 
 
Deze gaat door op 6 november 2018 om 14u00 in de Kronkel.

Alle 55-plussers worden verwacht voor koffie en taart 
met een gezellige babbel.

We rekenen op jullie aanwezigheid!

Inschrijven voor 31 oktober 2018 op 

 www.vissenakenleeft.be/senioren

Nicole Caes,
voorzitster Senioren Vissenaken
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Apotheek
Elbefar
Glabbeek



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/dorpslied

Tijdens het slotmoment van de Dorpsfeesten 
op zondag 2 september om 17 uur gaan we 
samen met gans Vissenaken ons dorpslied 
nog eens uit volle borst zingen!
Begin alvast met te repeteren!
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• We maken er een mooie 10de editie van ons dorpsfeest van. Daarom vragen 
we iedereen in Vissenaken de Vissenaakse vlag uit te hangen van vrijdag 
31 augustus tot en met zondag 2 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 bij Mil.

2008 … 2018 … 10 jaar !



ACTIEF IN VISSENAKEN
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. 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.

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

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 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.
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Leuvensesteenweg 255
3390 Tielt-Winge

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

Veemarkt 35 Tienen
0476 23 28 56

Café 
Den Aflaat
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Romeinsebaan 55, 
3300 Vissenaken

www.nokernote.be

gastenkamers
chambres d’hôtes
bed & breakfast

Metselstraat 74
Vissenaken

016 82 13 77
www.brouwerijvissenaken.be

www.unizo.be/hageland
Glabbeek



ACTIEF IN VISSENAKEN

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 
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…

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

• 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,  
gezinsbond.vissenaken@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 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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BLOEMEN

Vierde Lansierslaan 11 - Tienen - T&F 016 81 07 91
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Nieuwe inwoners van Vissenaken (vanaf 
1 september 2017) kunnen zich melden 
aan de infostand (naast de kassa) op de 
dorpsfeesten. Ze krijgen een mooi welkomstpakket aangeboden.

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

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

Sint-Maartenshappening
editie 2018

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?

KETELSTRAAT 95C, 3454 RUMMEN
T 011 58 62 40 - F 011 58 62 41 - rummen.geetbets@kbc.be

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

www.natuursteenpeter.be

De Gezinsbond Vissenaken nodigt iedereen 
uit op de jaarlijkse Sint-Maartenshappening 
op zaterdag 10 november vanaf 18 uur.
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Augustus 2018
16/08/2018 Wilgenwandeling Landen SOS
19/08/2018 Beversafari in Tienen Natuurpunt Tienen
19/08/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
21/08/2018 Werkavond Rozendaalbeekvallei Natuurpunt Tienen
23/08/2018 Houterenberg wandeling Gerhagen SOS
26/08/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
26/08/2018 Rommelmarkt Kronkelweg Kronkelweg Comité
30/08/2018 Doode Beemde wandeling Sint-Joris-Weert SOS
September 2018
1/09/2018 T-run Tienen loopt VODL
1/09/2018 Festinaken VODL
2/09/2018 Dorpsfeesten van Vissenaken VODL
2/09/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
3/09/2018 Badminton Gezinsbond
6/09/2018 Okra wandeling Baal SOS
9/09/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
10/09/2018 Badminton Gezinsbond
12/09/2018 Bloemschikken x Macramé houder KVLV
13/09/2018 Nazomertocht Oplinter SOS
15/09/2018 Spinnensafari voor jong en oud in Het Aardgat Natuurpunt Tienen
15/09/2018 Werkdag Wijtbroek Natuurpunt Tienen
16/09/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
17/09/2018 Badminton Gezinsbond
20/09/2018 Arenberg wandeling Leuven SOS
20/09/2018 GOZA Bezoek Fruitbedrijf Meensel Gezinsbond
23/09/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
24/09/2018 Badminton Gezinsbond
24/09/2018 Yoga met CM KVLV
27/09/2018 Handlettering KVLV
27/09/2018 Kesselberg wandeling Kessel-Lo SOS
30/09/2018 Open deur Natuur.huis De Gors Natuurpunt Tienen
Oktober 2018
1/10/2018 Badminton Gezinsbond
4/10/2018 Okra wandeling Boutersem SOS
4/10/2018 Taarten zonder oven KVLV
6/10/2018 Rondreis Marokko, tot 13/10/2018 Gezinsbond
7/10/2018 Focusactiviteit: Natuurmagie en heksen Natuurpunt Tienen
8/10/2018 Badminton Gezinsbond
11/10/2018 Vorsdonk wandeling Betekom SOS
14/10/2018 Focusactiviteit: Boomgaard Roosbeek Natuurpunt Tienen
14/10/2018 Gemeenteraadsverkiezingen Overheid
15/10/2018 Badminton Gezinsbond
16/10/2018 GOZA lezing Leuven Gezinsbond
18/10/2018 Stadswandeling Diest SOS
21/10/2018 Herfstwandeling Landelijke Gilde
22/10/2018 Badminton Gezinsbond
23/10/2018 Naailes KVLV
25/10/2018 Hollewegen wandeling Loksbergen SOS
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Activiteitenkalender van de organisaties die actief zijn in Vissenaken
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27/10/2018 Bezoek aan de Stichting Folon Gezinsbond
27/10/2018 Bierdegustatie Landelijke Gilde
27/10/2018 Papierslag KLJ
27/10/2018 Werkdag Aardgat Natuurpunt Tienen
29/10/2018 Badminton Gezinsbond
29/10/2018 Boerderijbezoek met grootouders en 

kleinkinderen
Gezinsbond

29/10/2018 Eerlijk met jezelf, door Aaron Wade. KVLV
30/10/2018 Naailes KVLV
31/10/2018 VODL wandeling Vissenaken SOS
November 2018
5/11/2018 Badminton Gezinsbond
6/11/2018 Naailes KVLV
6/11/2018 Seniorennamiddag Senioren Vissenaken
8/11/2018 GOZA vertel en theaternamiddag Gezinsbond
8/11/2018 Schavaai wandeling Bierbeek SOS
9/11/2018 Kaartavond Landelijke Gilde
10/11/2018 Sint-Maartenshappening Gezinsbond
12/11/2018 Badminton Gezinsbond
13/11/2018 Naailes KVLV
15/11/2018 Eikelberg wandeling Gelrode SOS
16/11/2018 Kaartavond Landelijke Gilde
17/11/2018 Culturele eetavond Gezinsbond
17/11/2018 Winterwerkdag Spoorwegzate/Getevallei Natuurpunt Tienen
18/11/2018 Kindertheater ‘Egel en Ballon’ Gezinsbond
19/11/2018 Badminton Gezinsbond
22/11/2018 Oude Treinroute wandeling Neerijse SOS
23/11/2018 Kaartavond Landelijke Gilde
24/11/2018 Bakharingenavond Landelijke Gilde
26/11/2018 Badminton Gezinsbond
27/11/2018 Bloemschikken Kerstmis KVLV
29/11/2018 Warandebos wandeling Rummen SOS
30/11/2018 Kaartavond Landelijke Gilde
December 2018
1/12/2018 Spaghetti-avond Natuurpunt Velpe-Mene Natuurpunt Tienen
…/12/2018 Verrassing (datum nog te bepalen) Landelijke Gilde
3/12/2018 Badminton Gezinsbond
4/12/2018 Kookles KVLV
6/12/2018 Okra wandeling Langdorp SOS
8/12/2018 Sterrenwandeling onder de blote hemel Natuurpunt Tienen
10/12/2018 Badminton Gezinsbond
13/12/2018 Natuurwandeling Webbekom SOS
14/12/2018 Kerstfeest KVLV
17/12/2018 Badminton Gezinsbond
20/12/2018 Dunbergbroek Holsbeek SOS
24/12/2018 Badminton Gezinsbond
27/12/2018 Eksterveld wandeling Vissenaken SOS
29/12/2018 Wintertintel Gezinsbond
31/12/2018 Badminton Gezinsbond
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