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TISSELT 

10jaar  HERWAARDERING TISSELT KERMIS 

Verjaardagen moeten gevierd worden !!! 

In 2019 is het reeds 10 jaar dat we Tisselt kermis in een nieuw jasje hebben gestoken en dit 
gaan we samen op gepaste wijze vieren op zondag 30 juni op de grote weide achter Frei-
netschool.      

Met gastoptredens van Back-Up, Freinetschool, Willy Sommers, Last Chance, Sergio, enz., 
gaan de Tisselaars letterlijk uit de bol kunnen gaan. Het volledige programma van dit feest, 
mag u verwachten eind mei. Inkom is gratis. 

Er is in die tijdspanne van alles gebeurd en ondernomen om vooral de Tisselaars letterlijk uit hun tent te lokken 
en activiteiten aan te bieden waar ze door de jaren toch intensiever en geestdriftiger op afkomen, wat ons ver-
heugt uiteraard. Onder impuls van voorzitster, Myriam Van Epperzeel, die steeds boordevol constructieve initia-
tieven, soms bijna dagelijks, met de voorbereiding en uitwerking bezig is, geruggesteund door een samenhan-
gend team enthousiastelingen, ontwikkelt zich het jaarlijks kermisgebeuren. 

De ploeg van de Dorpsraad is zeker nog niet uitgeblust en ziet het naar de volgende jaren toe nog volledig zitten. 
Het zou prachtig zijn, als al onze lokale verenigingen die energie verder mee zouden willen uitbouwen, en natuur-
lijk is daarbij de ondersteunende aanwezigheid van zoveel mogelijk mensen van Tisselt een onmisbare factor. Op 
naar de volgende 10, maar kom dat zelf zien !!! 

Winnaars van wedstrijdvraag nov. 2018 

Katleen Bogaerts  & Suzy Robberecht 

Winnen een waardebon van € 25 

      BC GOLVERS richt in : 

9° STEAKFESTIJN 

Zondag 17 februari 2019 van 11.30 u. tot 19.00 u.  

Zaal Silvermoon 

Als alternatieve schotel is er goulasch en voor de kinderen 

curryworst.  Dit aan zeer democratische prijzen !  

Zo zijn wij , en we denken niet aan morgen 

Zo zijn wij , en we denken niet aan overmorgen 

Zo zijn wij, en zullen altijd zo blijven 

Kom drink een glas met mij, want zo zijn wij. 



 

 

Succesvol kaarttornooi in PC Tisselt. 

Na precies 12 kaartavonden “boomke wies “ georganiseerd door enkele verwoede kaartliefhebbers uit Tisselt ,is dit 

tornooi op gastronomisch wijze besloten op vrijdagavond 11 januari. Vermits het jaarthema van onze wedstrijden 

onder de noemer gastronomie plaatsvond, was het meer dan een normale zaak onze deelnemers uit te nodigen op 

een onovertroffen etentje waarvoor het overgroot deel van onze kaart(st)ers had ingeschreven.   

 Onder leiding van Florentine, geassisteerd door Myriam 

en vele andere vrijwilligers werd er de ganse dag ijverig 

gekokkereld in de keuken van het PC Tisselt. Tegen het 

vooropgestelde uur was het gerecht kant en klaar en 

schoven 75 personen aan tafel. Een bord hertenragout 

versierd met een halve gegaarde appel met veenbessen-

confijt en wat croquetten was ieders deel.   En wat ver-

telden de smaakpapillen? Heerlijk, onovertroffen, ge-

woon lekker en totaal onverwacht. Felicitaties alom en 

een warm applaus voor onze keukenprinsessen. 

 Na opruiming en herschikking van de tafels werden de kaartdegens een laatste keer gekruist. Het werd een verkor-

te sessie met niettemin een prachtige inzet als dagprijs: een set van 4 verschillende bieren van brouwerij Het Anker 

in Mechelen. Zo konden we tijdig starten met de proclamatie en de prijskeuze door al wie minstens 8 keer had deel-

genomen. 

Rond de klok van 22.00 u. brak het moment suprème aan, het hoogtepunt van deze schitterende avond. De pers 

had zich inmiddels gemeld om te genieten van de sfeer en de winnaars te fotoshooten. Een woord van dank en ap-

preciatie mocht niet ontbreken; dit zowel naar alle deelnemers om hun fair play en hun jovialiteit naar mekaar als 

naar onze crue die ons 13 avonden van 19.30 u. tot in de kleine uurtjes bedienden met een natje of een droogje. Ter 

attentie boden we hen  een gezonde vruchtenschaal aan.  

De speaker van dienst vroeg of Theo en echtgenote Maria naar voren zou-

den komen. Theo is immers de grote laureaat van deze 7de editie. Hij verpul-

verde de vorige records met een score van 1184 punten in zijn beste 8 wed-

strijden of liever een gemiddelde score van 148 slagen per wedstrijd. Een 

passende ode en een overstijgend applaus viel hem en zijn trotse ega ten 

deel. Met grote dank namen ze de oorkonde en de hoofdprijs aan. Voor bei-

den staat er een 3-daags gastronomisch verblijf in Han sur Lesse op de agen-

da. Genieten maar van de gezonde lucht en het lekkere eten!  

Hieropvolgend de gegadigden voor de ereplaatsen die hun keuze maakten 

uit de prijzentafel. Plaats 2 gaat naar Van Herp Sonja met 1156 punten ex 

equo met de nummer 3 van het klassement, De Breucker Ingrid. De 4de 

plaats gaat verdienstelijk naar De Prins Frieda met 1150 punten en de 5de in 

rij is Rony De Keersmaecker met 1147 punten.  

Uiteindelijk wachten nog 100 deelnemers hun beurt af om hun prijs in ont-

vangst te nemen. 

In het najaar start de 8ste editie waarin het thema gezondheid de rode draad zal zijn in de keuze van onze eindprij-

zen. Dus eerste afspraak op vrijdag 13 september 2019 in het PC Tisselt. 



 

 

De Tisseltse Koninklijke fanfare Willen is Kunnen, beter 
gekend als ‘de WIK’, bracht eind december in onze pa-
rochiekerk twee concerten in het kader van de eeuw-
herdenking van de ‘Groote Oorlog’. 

Gedurende 2 avonden speelde de 40-koppige fanfare 
voor een volledig uitverkochte Sint-Jan de Doperkerk. Het 
symfonisch werk ‘Engelenburcht’ bracht het verhaal hoe 
ons dorp de gruwel van het begin van de eerste wereld-
oorlog beleefde. De kleurrijke muziek begeleidde de ge-
paste teksten. 
 
WIK-Tisselt had ervoor gekozen dit werk te brengen met 
componist Simon Van Hoecke als gastdirigent. De teksten 
werden verzorgd door schrijfster Ann Van Dessel, samen 
met Jan Vanlangendonck en Mohamed Sultan, een Syrisch 
vluchteling. Zij vertelden de verhalen van de burgers, sol-
daten en vluchtelingen op een emotionele wijze. 

 
Kosten nog moeite werden gespaard om de toeschouwers 
een optimale beleving te bieden: sfeervolle aankleding en 
verlichting, video-opname met extra beeldschermen, ach-
tergrondinformatie in de programmabrochure. Deze semi-
professionele aanpak en vooral de interactie tussen mu-
ziek en tekst brachten het optreden tot een zeer hoog ni-
veau. De toeschouwers feliciteerden dirigent, muzikanten 
en vertellers met een staande ovatie en spaarden hun lo-
vende kritieken niet, … 
 
Met dit ‘speciaal’ kerkconcert levert WIK-Tisselt eens te 
meer een visitekaartje af voor hun komende optredens en 
hoopt deze vereniging zijn publiek en vooral jongeren tot 
muziek aan te moedigen. 



 

 Verantwoordelijke uitgever Dorpsraad “Tisselt vaart wel” 0478/35.23.17               https://tisseltvaartwel.wordpress.com 

Internationaal talent van Tisseltse bodem 

Nee, we gaan je niet langer in spanning houden welke sportman we vandaag spre-

ken. Het is Ward Lauwers uit de Beekstraat.  

Ward, vertel eens wat de mensen moeten weten over roeien en over jouw presta-

ties. 

Ik denk dat het verhaal begin in 2007. Ik was toen elf en ging met een vriendje 

kennis maken met de roeisport. We moeten daar niet ver voor fietsen, want roei-

club TRT heeft zijn stek op de roeivijver van Hazewinkel. En bij zo’n kennismaking 

vallen twee dingen meteen op, of nee het zijn er drie: 

Roeien is een technische sport. Kracht en uithouding heb je broodnodig, maar het is de techniek die het verschil 

maakt als je efficiënt wil roeien. Vooral als de vermoeidheid toeslaat tijdens een wedstrijd, komt het erop aan 

om nauwkeurig met de riemen (de roeispanen) om te gaan.  

Een skiff, een roeiboot voor één persoon, is onwaarschijnlijk smal. Om te vermijden dat je er als beginneling 

meteen de brui aan geeft, houden de begeleiders je nog even weg uit die bootjes. 

Wat hebben die roeiers eelt op hun handen! Niet te doen. Als je bedenkt dat er wekelijks 4 tot wel 10 keer ge-

traind wordt, dan mag dat niet verbazen. Maar opvallen doet het zeker. 

Ward, naast je gespierde armen en schouders valt het me inderdaad op dat je behoorlijk wat eelt op je handen 

hebt. Een andere vraag. Hoe trainen jullie dan in de winter? Als die bootjes zo smal zijn, dan riskeren jullie toch 

niet om in het water te vallen?  

De infrastructuur op Hazewinkel is tiptop in orde. We beschikken over een ruimte met indoor-roeitoestellen. Er 

bestaan zelfs modellen waar het gevoel in de riemen bijna hetzelfde is als dat op het water. Vergeet ook niet dat 

een groot deel van de kracht uit de benen komt. Daarom combineren we roeien met krachttraining, fietsen en 

lopen. 

En welke sportieve resultaten heb je de voorbije 12 jaar allemaal opgeleverd? 

Het topjaar was hoe dan ook 2018, maar voor ik daarover begin, moet ik nog wat kaderen. Sportieve toppresta-

ties zijn alleen mogelijk binnen een team met begeleiders en helpers. En dikwijls wordt er in boten van twee, vier 

of acht gevaren. Daarmee wil ik benadrukken dat ik alleen maar een topsporter ben, binnen het team waarop ik 

ingespeeld ben. 

Ward, ik hoor valse bescheidenheid. Kom op met die resultaten! 

Vorig jaar was ik één van de Belgische vier, die in de categorie U23 (jongeren onder de 23 jaar) meedeed aan het 

wereldkampioenschap in het Poolse Poznan. Na geslaagde heats waar we ons rechtstreeks konden plaatsen voor 

de halve finales, werden we ingedeeld in een heel snelle halve finale. Hier misliepen we met twee tienden van 

een seconde een A-finaleplaats. Maar voor treuren was geen tijd want de volgende dag was de B-finale al. Met 

een derde plaats daar  eindigden we over de hele reeks van wedstrijden op de 9e plaats op 18 deelnemende 

ploegen. Toen we naar huis vlogen, hadden we wel een dubbel gevoel door die net gemiste A-finale. Maar achter-

af bekeken blikken we tevreden terug. Als we dit resultaat vooraf hadden geweten, dan hadden we direct gete-

kend. 

Wat gaat er allemaal door je hoofd tijdens zo’n wedstrijd? 

Ondertussen is dat min of meer een vast stramien. Over de tactiek ga ik je geen geheimen verklappen. Wat ik wel 

kan zeggen is dat je tijdens een wedstrijd de ziel uit je lijf perst. Tijdens een wereldkampioenschap zelfs nog iets 

meer. En dat we vooraf al een idee hebben op welke afstand de man met de hamer langskomt.  

Vanop het WK in Poznan 


