
Beste dorpsbewoners,

We zijn blij! Blij dat we het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 onze 13de 
Vissenaakse dorpsfeesten kunnen organiseren. Corona is helaas nog niet helemaal 
verdwenen, maar de beperkingen die vorig jaar golden, zijn dit jaar gelukkig niet meer 
van toepassing.

Na een grondige evaluatie met de Vissenaakse verenigingen, is besloten het 
vernieuwde concept van vorig jaar te behouden. We mikken vooral op kleinschaligheid 
en de inbreng van de verenigingen is ook dit jaar weer groot. Heel wat Vissenaakse 
verenigingen hebben met veel zin hun medewerking verleend aan de dorpsfeesten. We 
kunnen dit alleen maar toejuichen.  Het bestuur van VODL neemt met veel plezier de 
coördinatie op zich.

Zoals u kan lezen in deze flyer hebben we een mooi en gevarieerd programma 
samengesteld. Een programma voor ieder wat wils. We starten dit jaar één dag vroeger 
met een concert in de Sint-Pieterskerk op vrijdagavond. Afsluiten doen we traditioneel 
op zondagavond rond 18u met de uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de 
wandelzoektocht. Vergeet deze wandelzoektocht zeker niet te doen!

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

Vandaar dat ik opnieuw wil eindigen met de woorden van Henry Bordeaux: 

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

We zijn dankbaar voor ons mooie Vissenaken, 
want Vissenaken leeft!

Wim, Bert, Glenn, Nicole en Chris

VR 2/09/2022 Concert

ZA 3/09/2022 T-Run

ZA 3/09/2022 Festinaken

ZO 4/09/2022 BBQ

ZO 4/09/2022 Familiedag
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BBQ: bestelformulier (vervolg)

Naam:                                                                                                                    

Voornaam:                                                                                                             

E-mail:                                                                                                                    

Gelieve het totaalbedrag binnen 3 dagen en ten laatste op 28 augustus 2022 over te  
schrijven op rek.nr.: BE90 7344 0100 0332 met vermelding van de naam van de inschrijver. 
Indien er geen betaling geregistreerd wordt ten laatste op 1 september 2022, zal uw  
bestelling geannuleerd worden.
Er is geen terugbetaling voorzien indien de deelnemer afziet van zijn deelname.

Dit volledige ingevulde bestelformulier bezorgen aan:

Landelijke Gilden Vissenaken bij:
 - Francis Coeckelberghs, Metselstraat 64, 3300 Vissenaken of 
 - Guido Verhaegen, Romeinsebaan 62, 3300 Vissenaken

Online bestellen verdient de voorkeur: www.vissenakenleeft.beOp onze website vind je alle gegevens van onze sponsors: www.vissenakenleeft.be

www.inpico.be



BANTON: Banton is een lokale folk-
rock band die bestaat uit 4 jongens die 

gepassioneerd zijn door 
muziek. Martijn, Pieter, Ruben 
en Joram spelen nu zo’n vier 
jaar samen folknummers. 
Zowel eigen nummers, die 

ze samen schrijven, als enkele covers. Niet 
alleen gitaar, bas en drum, maar ook viool, 
mandoline en fluit bespelen de mannen 
terwijl ze meerstemmige vrolijke deuntjes 
zingen.

DJ BEATRO: Beatro is een jonge DJ afkomstig 
uit Tienen. Met zijn genre van commercieel, 

urban en house kan hij 
iedereen aan het dansen 
brengen. Hij is zeer 
gekend bij de jeugd en 
heeft de Oeleboele-fuif 
al mogen afsluiten.

DJ TAFKANS: Mijn DJ naam staat voor 
“The Artist Formerly Known As the Nipple 

Squeezer”…   
lang verhaal :-)
Ik ben een twaalftal jaar 
geleden begonnen met 

Mixed DJ sets te maken voor mezelf (mixed 
sets van House, Dance, Electro, Pop etc).  
Van het één kwam 
het ander: door 
buiten soms in clubs 
en fuiven te spelen, 
was ik resident DJ 
voor ‘De Gladiator 
Run’ & ‘The Mission’ 
waar ik dan voor het 
grote publiek kon 
spelen (1000-den 
deelnemers).

www.djtafkans.com

Vanaf 14u30: JEUGD

• Karamellenloop (kleuters, gratis) 
• Kids Run (lagere school, € 3)  
 - 300 meter 
 - 500 meter 
 - 1000 meter Titan Run

Vanaf 15u30: IEDEREEN

 • 5 km (15u15) (alle leeftijden, € 8) 
• 10 km (16u00) (alle leeftijden, € 8)

Zaterdag 3 september 2022 | 21u00 - 3u00 | inkom gratis

21u00 tot 22u30 BANTON

23u00 tot 01u00 DJ BEATRO

01u00 tot 03u00 DJ TAFKANS

doorlopend BAR (VisSite)

doorlopend COCKTAILS (KLJ)

doorlopend HAMBURGERS (Jong Landelijke Gilden)

Met muzikaal optreden in De Heerlijckheid + Discobar

8u30 - 11u30 Fietstocht: 2 lussen van 30 à 35 km 
1ste lus: 8u30, tussenstop of aankomst om 10u00
2de lus: 10u00, aankomst om 11u30 
Aanmelden vanaf 8u15 
Organisatie: De Lustige Trappers en SOFT (Samen 
op FietsTocht)

10u00 - 11u30 Wandeling in en rond ons dorp, 7 à 8 km 
Aanmelden vanaf 9u15 
Organisatie: Samen op Stap

14u00 - 18u00 Fototentoonstelling Etienne Kinnaer

12u00 - 19u00 PopUp café 
In de Heerlijckheid

14u00 - 19u00 • Ballonnenclown
• Schminkstand

14u00 - 19u00 Samana infostand

14u00 - 19u00 • Infostand over de natuur in Vissenaken
• Workshop vogelnestkastjes bouwen
• Kleine Natuurzoektocht in de buurt, inschrijven 

aan de infostand van Natuurpunt Natuurpunt
Tienen

14u00 - 19u00 • Speciale voetbalgames: 
• Voetbaldarts
• Voetbalsnooker

• Frietkraam

14u00 - 19u00 • Speelhoekje voor peuters en kleuters  in zaal B
• Knutselactiviteiten (schilderen) voor kinderen 
• Klimmuur 
• IJsjes, taart en pannenkoeken 
• Straatcaravan: flessenpost

14u00 - 19u00 • Voorstelling leiding + inschrijvingen
• Volksspelen Highland Games

15u00 - 15u15 
16u00 - 16u15 
17u00 - 17u15 

Voorleeshoekje voor peuters en kleuters
Zaal C, telkens 15 min

15u00 - 16u30 

17u00 - 18u00 

Muzikale optredens in De Heerlijckheid
• Jamfred trio (Dennis Demaeyer: bas, Sam  

Stoelsaet: drums, Fred Boyen: piano) featuring 
Ben ‘Toots’ Vanderweyden, mondharmonica

• Tintelbras

18u00 - 19u00 • Prijsuitreiking Zomerfotozoektocht
• Tombolaprijzen
• Nawoord

TIENDE jogging in Vissenaken

Tiense Strijkers
Concertoptreden in de Sint-Pieterskerk
Vrijdag 2 september 2022 om 19u30 tot 21u30
Inkomkaarten: • € 10 incl. 1 drankje 

• vanaf 1 augustus bij Guido Boogaerts of bij de muzikanten
21u30 - 01u00: afterdrink in de Heerlijckheid (pop-up café) met DJ Mil
Organisatie: Wandelvoetbalploeg De Walking Bears Crossing Vissenaken
Info: Guido Boogaerts, boogaerts_guido@hotmail.com

17u45: Podia voor de 5 en 10 km 
Attentie voor elke deelnemer

Voorinschrijvingen: 
• Kids Run: € 2 
• 5 km en 10 km: € 5

Info en voorinschrijven t.e.m. 31 augustus 2022:  
www.vissenakenleeft.be

14u30: COVENTRY, optreden in de Heerlijckheid
Om 15u00, 16u00 en 17u00: voorleeshoek door 
het Doornhaagcomité. In zaal C, telkens 15 min.

BBQ 4 september 2022 vanaf 12u00 tot 14u00 

Verzorgd door de Landelijke Gilde Vissenaken

Bestelformulier (ten laatste op 28 augustus)

Kleine BBQ: 1 stuk vlees naar keuze
Grote BBQ: 2 stukken vlees naar keuze
Incl. uitgebreid groentenbuffet
Bestellen: dit formulier aan beide zijden 
invullen of bij voorkeur online via  
www.vissenakenleeft.be of QR-code:

Kipfilet

G
evogeltebrochett

e

Varkensbrochett
e

BBQ
 w

orst

Spiering

Vegaburger

Kleine BBQ x € 10 = €

Grote BBQ x € 14 = €

Totaal: € De gewenste aantallen invullen in de witte vakjes, 
de bedragen in de groene vakjes.


