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2019 WORDT WEER EEN GROOT JAAR

Ons dorp kijkt terug op een zeer geslaagde kermiseditie anno 2018. Prachtig weer, gezellige sfeer en dankzij de enthousiaste medewerking van onder meer het kerkkoor Sint-Jan,
accordeonvereniging SEDOP, koninklijke Fanfare Concordia en zeker en vast de formidabele acts van de Freinetschool, de inspirerende countrypassen van de kermisvrienden, de
vele vrijwillige medewerkers. Dat wordt uiteraard enorm gewaardeerd, niet in het minst
door de Dorpsraad.
In 2019 wordt een lustrum gevierd, want 10 jaar herwaardering van onze plaatselijke
Tisseltse dorpskermis. Straf dat we dit kunnen realiseren. Het programma staat nu al op
poten.
Noteer alvast nu reeds in de agenda’s: zondag 30 juni 2019 , in de tent op de grote weide
achter Freinetschool.
Misschien gaan sommige hartjes sneller slaan wanneer SERGIO en de verleidende WILLY
SOMMERS op het podium staan…. Zij zullen hun uiterste best doen om ons gemoed te
beroeren , elk met hun aparte stijl.
Zoiets wil je toch niet missen? Zeg het voort aan vrienden en kennissen!!
In Tisselt leeft er iets speciaals…..want een DORP MET KARAKTER.

FEEST IN HET DORP …
Gezellig en plezant

Tisselt loopt mee aan de top
Met Jasper Huysmans uit de Kanaalzone heeft Tisselt zijn zitje verzekerd
bij de aanstormende generatie topsporters. En aanstormen, dat kan hij!
Op 28 april wordt Jasper Provinciaal kampioen op de 1500m piste bij de
Cadetten. Achteraf bekeken was dat maar een opwarmertje. Alsof dat
nog niet genoeg was loopt hij in Gentbrugge als eerste over de lijn als
Vlaams kampioen 1500m piste. Zelfs mét meer dan drie seconden voorsprong. Dé uitdaging van het seizoen 2018 is evenwel het Belgisch kampioenschap op zondag 8 september. Het is de ideale gelegenheid om je
prestaties af te meten met de besten uit de rest van het land. Jasper behaalt een schitterende tweede plaats en brengt de zilveren medaille meer
naar Tisselt. Daarmee lijkt de climax van dit seizoen bereikt, al weet je
nooit met zulke rappe mannen.
Of er dingen zijn die iedereen moet weten over topsport of over de loopsport? Voor Jasper is de combinatie van school, trainen en wedstrijden deel gaan uitmaken van zijn gewone leven. "Ik zou het niet direct weten, vertrouwt hij ons toe". Mama An kan ons wel een tipje van de sluier oplichten. "Het vergt
vooral veel discipline. En het is ook een kwestie van je doelen scherp stellen. Jasper weet zijn trainingsschema perfect te combineren met de opdrachten op school. En op sportief vlak is hij uiteraard super
gefocust op zijn doel." En let hij dan ook op zijn voeding, zo voor een wedstrijd? "Uiteraard. Alle details
moeten in orde zijn. De dag voor de wedstrijd eet hij vooral paste en havermout. Op de dag van de wedstrijd zelf mag ik regelmatig pannenkoeken bakken. Die eet hij dan met confituur."
Naast mama en papa, zijn Pascal en Magda (trainers van de loopclub) de mentale coach. Als Jasper er
tegenop ziet om tegen de sterksten van het land te lopen, is dat welgekomen. Hij kan per slot van rekening niet beter doen, dan wat er op dat moment 'in de benen zit'.
"En Jasper, heb je nu meer succes bij de meisjes?" Die vraag wordt diplomatisch ontweken. "Er gaat geen (wijk)
feestje voorbij , of ik wordt over mijn sport aangesproken."
Jasper, bedankt voor dit interview, en hou ons op de hoogte van je kampioenentitels via Facebook hé!

Paaseitjes rapen...
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