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Inhoud2017

Onze fietsklassiekers

Van juni tot september 
staan er dertien grote fietsklassie
kers  op het programma. Fietstochten 
met ronkende namen zoals de 
Gentse Buitenband, het Vijfde Wiel, 
de Hagelandse Gordel,  Toeren rond 
Tongeren, Fietselieren … Er zijn lange 
tochten voor wie een uitdaging wil, of 
kortere voor het hele gezin. Onderweg 
geniet je van randanimatie, een hapje 
en een drankje.  

Fietsen tussen tuinen

Landelijke Gilden organi
seert voor de 25ste keer Open tui
nen – in Vlaanderen en net over de 
Nederlandse grens. Met 201 deel
nemende tuinen is dit een mooi aanbod 
om de hele zomer – en zeker op 24 en 
25 juni – open tuinen te bezoeken. Zin 
om al fietsend enkele tuinen te bezoe
ken? Dat kan! In elke provincie werden 
een paar leuke circuits uitgewerkt.

Vijf dorpen in de kijker  

Vijf gilden in evenveel provin
cies dragen dit jaar de titel van ‘Dorp in 
de kijker’. Samen met andere dorps
verenigingen organiseren ze allerlei 
activiteiten om de eigenheid van hun 
dorp te bewaren, het verenigingsle
ven extra in de verf te zetten en men
sen bij elkaar te brengen om de sociale 
samenhang te verbeteren. Kom jij ook 
kijken hoe ze dat doen?
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Volg ons  
op Facebook

Surf naar facebook.com/LandelijkeGilden, 
vind ons leuk en deel onze pagina met je 

vrienden. Je vindt er de laatste nieuwtjes 
van onze vereniging. We kondigen er acti-
viteiten aan, brengen verslag uit en geven 

je een blik achter de schermen.

Win een ontbijt  
met bubbels!

Wil jij een uitgebreid ontbijt met een glaasje 
bubbels winnen? Kijk dan snel naar de acti-

viteiten met een ‘ ’ verderop in deze 
vakantiebrochure. Op die plaatsen zal onze 
promowagen aanwezig zijn en kan je, in ruil 
voor je e-mailadres, deelnemen aan onze 
ontbijtwedstrijd. Per locatie wordt er een 

ontbijt voor twee personen verloot.  

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers laten we je elke zomer volop proeven en genieten 

van alles wat het platteland te bieden heeft. Amusement, genot en gezellig samen zijn 

staan centraal. Je kan samen fietsen, wandelen, zoeken, ontdekken, eten en drinken en 

nog zoveel meer. Ontdek het allemaal in deze Buitentips!



Boerenkoers

Boeren en boerinnen en 
leden van Landelijke Gilden, smeer jul-
lie benen in, doe de volgende weken 
wat extra kilometers en kom op 9 juli 
naar het Limburgse Lozen om deel te 
nemen aan de koers van het jaar. Word 
jij onze nieuwe Belgische kampioen 
wielrennen? Gewoon komen supporte-
ren voor de beste of een pintje komen 
drinken, dat mag natuurlijk ook!

De Streekzoektocht

Tot 3 september kan je 
met de fiets of met de auto de mooi-
ste plekjes van de Voerstreek verken-
nen. Geniet van de weidse uitzichten, 
ga winkelen bij Jetteke, eet een lekkere 
forel met amandelen en ontdek wat 
een aoëmezeek is. Vond je de juiste 
antwoorden op de zoektochtvragen? 
Dan maak je kans op een fiets, een 
overnachting in de streek of een van de 
andere mooie prijzen.

Proef het platteland

Dankzij onze gilden kan 
je ook deze zomer proeven en genie-
ten van alles wat het platteland te bie-
den heeft: een hoeve- of oogstfeest, 
een barbecue, een sneukeltocht, een 
fotozoektocht, een boerenmarkt, een 
maïsdoolhof … We hebben alle activi-
teiten mooi gerangschikt per provincie 
en per datum, zodat je meteen je uit-
stap kunt plannen. Op landelijkegilden.
be vind je nog meer activiteiten!

9 11 20

Foto cover en achterkant: Katrien Weckx 
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defietsop.be 
Dertien fietsklassiekers,  

dat zijn dertien kansen om samen  

met je familie en vrienden  

mooie plekjes en leuke dorpjes  

te ontdekken.
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De fiets op  
voor onze  
fietsklassiekers

Van 18 juni tot 10 september staan 
er dertien grote fietsklassiekers  op 
het programma. Fietstochten met 
ronkende namen zoals de Ronde van 
Klein Brabant, Fietsen in het Land van 
Loon, Landelijk Toeren rond Zottegem, 
de Maaslandse Gordel, de Aarschotse 
Buitenband, de Ronde van Leuven, 
Fietsen tussen Durme en Schelde, de 
MeetjesBAND .  

Samen met de vele dorps- en 
 hoevefeesten, zoektochten, 
tractorwijdingen … vormen deze 
fietsklassiekers de ruggengraat van 
het zomerprogramma. Honderden 
vrijwilligers zetten zich in om jou een 
onvergetelijke dag te bezorgen. Het 
is de ideale manier om samen met je 
familie en vrienden mooie plekjes en 
leuke dorpjes te ontdekken. 

Onderweg kan je even uitblazen met 
een hapje en een drankje. Voor de 
echte wielerliefhebbers zijn er lange 
tochten, maar je kunt ook met je hele 
gezin rustig de omgeving ontdekken 
tijdens een korte rit. Op de meeste 
start- en stopplaatsen zorgt men ook 
voor randanimatie.

Ook onze lokale afdelingen 
organiseren heel wat fiets- en 
wandelactiviteiten. Die vind je verderop 
in deze brochure, vanaf pagina 20, of 
op onze website landelijkegilden.be bij 
‘Fietsen en wandelen’. ◗

18 juni 
Ronde van Klein Brabant 

25 juni
Landelijk Toeren rond Zottegem 

9 juli
Fietsen tussen Durme en Schelde 

16 juli
Hagelandse Gordel 

23 juli
Gentse Buitenband 

30 juli
Aarschotse Buitenband 
Toeren rond Tongeren 

6 augustus
MeetjesBAND 

13 augustus
Fietsen in het Land van Loon 

15 augustus
’t Vijfde Wiel 

27 augustus
Maaslandse Gordel
Ronde van Leuven 

10 september
Fietselieren
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201 tuinen  
in Vlaanderen  
en Nederland
Meer info?   
016 28 60 24, opentuinen.be
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Fietsen tussen tuinen  
24 en 25 juni
Landelijke Gilden organiseert voor de 25ste keer Open tuinen – in Vlaanderen en net over de Nederlandse 

grens. Met 201 deelnemende tuinen, is dit een mooi aanbod om tot oktober - en zeker op 24 en 25 juni – open 

tuinen te bezoeken, ook met de fiets!

Ben je tuinliefhebber?  
Ontdek 201 Open tuinen!

Geniet je van tuinen kijken of wil je 
ideetjes opdoen om in je eigen tuin toe 
te passen? Ga dan op tuinbezoek bij de 
deelnemers aan Open tuinen. Dit jaar 
zetten 201 tuineigenaars in Vlaanderen 
en het grensgebied met Nederland 
hun poorten open en schenken ze 
extra aandacht aan het thema ‘Feest 
in de tuin’. Het Open tuinenweekend, 
dat het laatste weekend van juni 
plaatsvindt, vormt het hoogtepunt. 
Naast dit weekend zijn er nog tientallen 
bijkomende openingsdagen. 

Fietscircuits

Zin om al fietsend enkele tuinen te 
bezoeken? Dat kan! In elke provincie 
werden leuke circuits uitgewerkt. De 
tuinen die deel uitmaken van een 
circuit, vind je in de tuingids of op de 
website opentuinen.be. De folder met 
de volledige route kan je op 24 en 
25 juni krijgen bij de deelnemende 
tuineigenaars. Eventuele 
toegangsgelden betaal je per tuin.

Alle tuinen gebundeld in één 
praktische Open tuinen-gids

De deelnemende tuinen worden met 
praktische info en foto gebundeld in 
de tuingids ‘Open tuinen 2017’. Ook 
alle bijkomende openingsdagen en de 
fiets- en autoroutes staan er duidelijk 
in beschreven. In de editie van dit 
jaar gaat er bijzondere aandacht naar 
inspiratie rond ‘Feest in de tuin’.
‘Open tuinen 2017’ is voor € 4  

te koop bij Aveve. Je kunt de gids ook 
bestellen bij Landelijke Gilden door  
€ 6 (verzendingskosten inbegrepen)  
te storten op rekeningnummer  
BE03 7360 0047 7384, BIC: KREDBEBB, 
met de vermelding ‘Open tuinen 2017’.

Ledenvoordeel
Leden van Landelijke 

Gilden krijgen 50% korting 
op de eventueel gevraagde 
toegangsprijs (geldig voor 

de houder, op vertoon van de 
lidkaart 2017). 
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Dorpen in de kijker
Vijf gilden in evenveel provincies dragen dit jaar de titel van ‘Dorp in de kijker’. De be-

langrijkste doelstellingen van deze actie zijn: verenigingen leren om samen te wer-

ken, zorgen voor ontmoeting, de sociale samenhang verbeteren, samen het dorp pro-

moten en mensen samenbrengen. In 2017 gaan Malderen (Vlaams-Brabant), Tielen 

(Antwerpen), Godveerdegem (Oost-Vlaanderen), Passendale (West-Vlaanderen) en 

Bocholt-Kaulille (Limburg) die uitdaging aan.

Een greep uit het aanbod tijdens de 
zomermaanden:

Zondag 20 augustus
Landelijke zomerhappening
Malderen
Als Vlaams-Brabants Dorp in de kij-

ker vieren we dit jaar ook het 120-jarig 
bestaan van onze gilde. We starten met 
een dankviering om 10 uur. Van 11.15 tot 
14 uur is er op het kerkplein een brunch 
met optredens van onze plaatselijke fan-
fares. Opgelet! Dit is enkel voor de inwo-
ners van Malderen en mits voorafgaande 
inschrijving, onze leden, sponsors en 
genodigden. Vanaf 14 uur zijn er optre-
dens van Woozy Trooper, De KetnetBand, 
Jennifer Berton en DUK. Er ligt ook een 
bloemen- en groententapijt ter hoogte 
van de ingang van de kerk.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Jozef Vermaesenplein in 
Malderen
Info: 0472 79 00 02,  
andre.degenhardt@telenet.be

Vrijdag 25 augustus
Feestweekend
Passendale
Optreden van De Romeo’s, ’t West-

vlaams Gemingeld Vintekoor, Carrot 
Square en de Toapegerapte!
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: terreinen van Erik De Graeve-
Vandorpe, ’s Graventafelstraat 35 in 
Passendale
Prijs: € 10 in voorverkoop bij de 
bestuursleden en in Passendaalse cafés, 
€ 15 op de dag zelf, kind tot 12 jaar gratis
Info: passendale.landelijkegilden.be

Zondag 27 augustus
Hoevesmultoer
Passendale
Gezellige fietstocht langs kleine wegen. 

Onderweg worden je zintuigen scherp 
gehouden door een zoektocht en geniet 
je op de stopplaatsen van een aperitief, 
hoofdgerecht, koffie en taart en een ijsje. 
Kinderen brengen die dag hun zwaarste 
zelfgekweekte pompoen mee!
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: terreinen van Erik De Graeve-
Vandorpe, ’s Graventafelstraat 35 in 
Passendale
Prijs: € 20, € 10 kind tot 12 jaar
Info en inschrijven (verplicht):  
0476 43 48 37, tuinenyves@telenet.be 

Zondag 17 september
Boerderij in het dorp
Bocholt-Kaulille
Boerderij in het dorp, met allerlei 

kleinvee, springkasteel, en veel andere 
activiteiten.
Wanneer: van 11 tot 17 uur
Locatie: Kaulille kerk, Kaulillerdorp 3 in 
Kaulille 
Prijs: gratis
Info: 0495 32 66 81, 
luc_martens@telenet.be, 
bocholt-kaulille.landelijkegilden.be

Zondag 17 september
Dag van de Landbouw
Tielen

Wanneer: van 10 tot 18 uur
Locatie: Melkveebedrijf familie Guns-
Van den Broeck, Mazel 35 in Tielen 
Info: 014 55 51 86, 
landelijkegildetielen@gmail.com, 
tielen.landelijkegilden.be

5

Ontdek nog meer  
activiteiten op  

dorpindekijker.be
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Boerenkoers 
zondag 9 juli  
Limburg

Het Belgisch kampioenschap voor 
boeren en boerinnen en leden van 
Landelijke Gilden trekt elk jaar naar 
een andere provincie. Dit jaar is de 
provincie Limburg aan de beurt. 

Landelijke Gilde Lozen en 
Wielertoeristenclub De Sluistrappers  
zijn de organisatoren van dit volkse en 
amusante evenement. Zij zijn niet aan 
hun proefstuk toe, want ze hebben al 
eerder schitterend samengewerkt: in 
2006 toen Lozen het Limburgs Dorp in 
de kijker was en vorig jaar in een soort 
van generale repetitie voor wat dit jaar 
zou komen.

Zondag 9 juli, de datum van de 
activiteit, is niet toevallig gekozen. Het 
is dan Kermisdag in Lozen en naar 
aloude traditie hoort bij een kermis 
ook een koers, meer dan eentje zelfs! 
Naast de klassieke Boerenkoers 
zijn er nog andere wedstrijden voor 
geoefende en minder geoefende 
fietsers.

Locatie
Een afgesloten parcours op en rond de 
Hamonterweg in Bocholt-Lozen

Info 
landelijkegildelozen.be,  
sluistrappers.be

Inschrijven
Via sluistrappers.be tot 2 juli 2017 of 
ter plaatse tot 1 uur voor de wedstrijd, 
mits je voor die specifieke reeksen 
een geldig bewijs van landbouwer of 
lidmaatschap van Landelijke Gilden 
voorlegt.

Programma
10.30 uur 

Tijdrit voor ligfietsen (clubverband)

11.00 uur  
Wedstrijd voor steppers 

(clubverband)

12.15 uur  
Wedstrijd voor ligfietsen 

(clubverband)

13.30 uur 
Wedstrijd voor leden van 

Landelijk Gilden: dames, heren en 
50-plussers

14.45 uur 
Belgisch kampioenschap  
voor boeren en boerinnen

16.15 uur  
Gentlemenkoers

17.45 uur  
 Dorpsrenners: dames, heren en 

50-plussers
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Met de Logeren in Vlaanderen 
Vakantiecheque wordt 

iedereen graag verwend.

CADEAUTIP!

Koop je Vakantiecheque online en maak meteen iemand blij.

Met de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque kan de gelukkige zich laten verwennen 
in één van de 800 gastvrije logies. Bestel hem op www.devakantiecheque.be.

LIVV-Vakantiecheque-AD-202x143.indd   1 10/04/17   13:58

BOKRIJK INSPIREERT
Benieuwd waar onze huidige gebruiken en tradities vandaan 
komen? In het Openluchtmuseum Bokrijk ontdek je hoe het ver-
leden onze toekomst inspireert! Laat je onderdompelen in het 
verhaal over vakmanschap van vandaag, gisteren en morgen en 
steek zelf de handen uit de mouwen tijdens boeiende ateliers. Of 
leef je uit in de speelschuur waar traditionele volksspelen zoals 
kegelen of krulbollen een eigentijdse make-over kregen. In de 
zomer kom je alles te weten over het productieproces van graan 
tot brood en alle tradities die hiermee gepaard gaan. Én koop je 
artisanaal brood, recht uit de houtoven van De Superette Bokrijk. 
In juli en augustus valt er op zondag nog meer te beleven …
Meer info: bokrijk.be.

Ledenvoordeel   Op vertoon van je lidkaart Landelijke 
Gil den of Boerenbond krijg je aan de kassa 30% korting op het vol-
wassenentarief Openluchtmuseum Bokrijk: € 8,50 i.p.v. € 12,50 
vanaf 13 jaar, kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar betalen slechts € 2. 
Korting geldig van zaterdag 10 juni tot en met zondag 3 septem-
ber 2017. Maximum 4 personen per lidkaart. Niet cumuleerbaar 
met andere acties.

Voeren is een groen dorp te midden van  

de Euregio tussen Maastricht, Luik en Aken. 

U gaat tot rust komen tussen 

de fruitbomen en de koeien. 

Proef ook van de lekkere streekgerechten 

zoals een forel met amandelen 

kop met augurken en appelmoes, 

dat zijn gerechten om de vingers 

van af te lekken.  
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Nationale Streekzoektocht  
Landelijke Gilden

Voeren
Groene parel,  
midden in de Euregio 
van 10 juni tot 3 september
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Voere is é greeun deurep te mits van  

de Euregio tusche Mastreech, Luk en Aoke,  

Oeste gaans tot rus keums tusche  

de freutbum en de keu. 

Preuf aoch van de lekker strieëkgerechte 

wie eng truut  met amaandele of 

zoervleesch met appelmoos,  

dat zeunt gerechte um de vinger  

van aaf te lekke.

Met de Logeren in Vlaanderen 
Vakantiecheque wordt 

iedereen graag verwend.

CADEAUTIP!

Koop je Vakantiecheque online en maak meteen iemand blij.

Met de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque kan de gelukkige zich laten verwennen 
in één van de 800 gastvrije logies. Bestel hem op www.devakantiecheque.be.

LIVV-Vakantiecheque-AD-202x143.indd   1 10/04/17   13:58

Voeren is een groen dorp te midden van  

de Euregio tussen Maastricht, Luik en Aken. 

U gaat tot rust komen tussen 

de fruitbomen en de koeien. 

Proef ook van de lekkere streekgerechten 

zoals een forel met amandelen 

kop met augurken en appelmoes, 

dat zijn gerechten om de vingers 

van af te lekken.  
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Groene parel,  
in de Euregio

Voeren is in elk seizoen het ideale 
decor voor een onvergetelijke 
daguitstap of zelfs een langere 
gezinsvakantie. Heel wat geheime 
en bijzondere plekjes liggen 
verscholen tussen glooiende hellingen, 
hoogstamboomgaarden, holle wegen 
en kleurrijke valleien. Actief en 
avontuurlijk, rustig en comfortabel, 
puur en authentiek … De Voerstreek is 
altijd een goed idee.

De Voerstreek is het enige stukje 
van Vlaanderen en Limburg aan de 
oostelijke kant van de Maas. Het is een 
echt groen hart, te midden van steden 
als Maastricht (17 km), Luik (23 km), 
Aken (26 km) en Tongeren (32 km). De 
Voerstreek ligt ook op het hoogste punt 
van Vlaanderen, namelijk 287,50m. 

Surf naar voerstreek.be en leer de 
streek alvast kennen! Op deze website 
vind je ook een overzicht van alle 
logiezen en horecazaken. ◗

Limburg  

Welkom in 
Voeren 
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De zes 
Voerdorpen

Voeren telt zes dorpjes: Moelingen, 
’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-
Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven 
en Remersdaal. Ze ademen allemaal 
een gezellige, nostalgische sfeer 
uit. Ze herbergen talrijke kapelletjes, 
authentieke vakwerkhuizen, idyllische 
kastelen en andere historische toppers. 

Moelingen en ’s-Gravenvoeren lijken 
sterk op de Haspengouwse dorpen 
in de buurt van Riemst. Ook hier 
bewaarde men de oogst van de 
vruchtbare akkerbouwgronden in grote 
vierkantshoeven in het dorpscentrum. 
Moelingen wordt doorkruist door de 
rivier de Berwijn. De meeste huizen 
dateren van na 1918, omdat de Duitsers 
het dorp grotendeels platgebrand 
hebben. De kerk en een aantal 
mooie boerderijen ontsnapten aan 
dit oorlogsgeweld. ’s-Gravenvoeren 
slingert zich als een lint langs de 
rivier de Voer. Veel huizen hebben 
daardoor een loopbruggetje over de 
rivier. Een unieke bezienswaardigheid 
is de Steenboskapel, gebouwd met de 
resten van een Romeinse villa. 

De andere vier dorpen liggen in 
het Land van Herve, het Luikse 
weidegebied. De hoeves liggen er 
buiten de dorpskernen. De goede 

leemgrond heeft hier plaatsgemaakt 
voor kleigrond met vuursteen. In 
Sint-Martens-Voeren domineert 
een imposante spoorwegbrug 
het dorpsbeeld. Een 18de-eeuws 
kapittelhuis, genoemd naar pastoor 
Veltmans, doet nu dienst als Vlaams 
cultureel centrum. De riviertjes de 
Voer en de Veurs stromen hier samen. 
In het gehucht Veurs sieren fraai 
gerestaureerde vakwerkhuizen en 
gevels in vuursteen het straatbeeld. 
Sint-Pieters-Voeren, het kleinste 
dorpje van de zes, is bekend om zijn 
17de-eeuwse Commanderie van de 
voormalige Duitse Orde. In het park 
ligt de hoofdbron van de Voer en 
een viskwekerij. Teuven ligt in een 
prachtig glooiend landschap, omringd 
door uitgestrekte bossen. De Sint-
Pieterskerk steekt opvallend boven 
het dorp uit. Beneden in het dal ligt 
het kasteel van Sinnich, de voormalige 
abdij van de kanunnikessen. Het 
landschap in Remersdaal, met ver 
uit elkaar gelegen boerderijen, is 
typisch voor het Land van Herve. 
Remersdaal ligt op 287,50 m boven het 
zeeniveau en is zo het hoogste punt van 
Vlaanderen. ◗

Land van  
melk en fruit
Toerisme werd voor de Voerenaars 

een belangrijke bron van inkomsten, 
maar toch blijft Voeren een echte 
landbouwgemeente. Voeren grenst 
in het westen aan Haspengouw. In 
Moelingen en ’s-Gravenvoeren 
liggen er meerdere akkerbouw- en 
fruitteeltbedrijven. Meer oostelijk is de 
landbouw vooral gericht op veeteelt, 
meer bepaald melkvee. Je treft er 
veel graslanden aan, op een aantal 
plaatsen omzoomd door hagen (onder 
andere meidoorn) en houtkanten, 
en doorsneden door holle wegen. 
Het is dit glooiende en agrarische 
cultuurlandschap – gemaakt en 
onderhouden door de Voerense 
landbouwers - dat de Voerstreek zo 
aantrekkelijk maakt voor fietsers en 
wandelaars. Het wallenlandschap 
(bocage) is geleidelijk vanaf de 
middeleeuwen zo gegroeid en het 
bepaalt tot op vandaag de identiteit van 
de streek. ◗
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Je wilt deelnemen 
en goed voorbereid 

vertrekken, 
lees hiernaast de antwoorden 

op veel gestelde vragen.
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Wie mag er deelnemen?
Iedereen! Breng vrienden en 
kennissen mee en laat hen genieten 
van deze leuke en spannende 
zoektocht in een fantastische streek. 

Wanneer kan ik de zoektocht rijden?
Van 10 juni tot en met 3 september. 
Op zondag 18 juni kom je beter niet! 
Het bezoekerscentrum Toerisme 
Voerstreek is dan gesloten en het 
centrum van ’s-Gravenvoeren is 
onbereikbaar doordat de processie 
uitgaat. In Sint-Martens-Voeren gaat 
de processie uit op 11 juni, in Teuven op 
19 juni, in Remersdaal op 30 juli en in 
Moelingen op 15 augustus. Tijdelijke 
hinder op de route van de zoektocht is 
dan mogelijk!

Moet ik betalen om deel te nemen?
Neen!

Kan ik een prijs winnen?
Je maakt kans op een van de vele 
mooie prijzen uit onze prijzenpot van 
€ 6000: een fiets, arrangementen en 
andere leuke prijzen uit deze regio. 

Hoe bereik ik de startplaats?
Ben je van plan om de zoektocht met 
de auto te rijden, parkeer dan in de 
buurt van de kerk van ’s-Gravenvoeren 
(gps: Plein 210, 3798 ’s-Gravenvoeren). 
Loop daarna naar het vlakbij gelegen 
bezoekerscentrum Toerisme 
Voerstreek, open vanaf 9 uur op 
weekdagen, op andere dagen  
vanaf 10 uur. 
Kom je de zoektocht fietsen? Rij dan 
met je auto naar de gratis parking 
aan de rand van het centrum van 
’s-Gravenvoeren (gps: Boomstraat 153, 
3798 ’s-Gravenvoeren of 50°45’24’’N 

– 5°45’35’’O). Neem je fiets. Verlaat 
de parking naar links. Sla op het 
einde van de weg rechtsaf (!). Het 
bezoekerscentrum Toerisme 

Voerstreek ligt 80 meter verderop, aan 
je linkerzijde. Het centrum is open 
vanaf 9 uur op weekdagen, op andere 
dagen  vanaf 10 uur.

Waar vind ik de 
routebeschrijving, 
de routekaart en 
een deelnemings-
formulier?
In het bezoekerscen-
trum krijg je een rou-
tebeschrijving (auto 

of fiets) en een afgestempeld deelne-
mingsformulier (1 per aanwezige deel-
nemer). Hier verneem je of er route-
aanpassingen zijn. Je kunt er gratis 
de natuureducatieve en de cartogra-
fische-historische tentoonstelling 
bezoeken.
De routebeschrijving, het deelnemings-
formulier en een routekaart van de fiets- 
of autozoektocht kan je ook downloa-
den op onze website streekzoektocht.be. 
Let op, in dat geval moet je in het bezoe-
kerscentrum nog wel je deelnemings-
formulier laten afstempelen. Als je dat 
toch vergeet, kan je het nog doen onder-
weg, in Café Modern in Teuven.

Hoe lang is de route?
De fietsroute is ongeveer 31 km  
lang. De autoroute is met zijn 26 km 
iets korter en volgt dikwijls een andere 
weg dan de fietsers. 

Wat doe ik met mijn ingevulde 
deelnemingsformulier?
Het ingevulde en afgestempelde 
deelnemingsformulier moet je 
uiterlijk op 8 september terugzenden 
(poststempel telt) naar: Landelijke 
Gilden, Streekzoektocht, Kiezelstraat 56, 
3500 Godsheide-Hasselt. 

Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
Als je gewonnen hebt, word je per 
e-mail of schriftelijk uitgenodigd voor 

de prijsuitreiking op zondag 8 oktober. 
Als winnaar moet je je prijs persoonlijk 
komen afhalen. De antwoorden 
worden na de prijsuitreiking 
gepubliceerd in ons ledenblad Buiten 
en op onze website streekzoektocht.be. 

Wat moet ik nog weten?
Je mag als deelnemer slechts één 
deelnemingsformulier invullen. 
Schrijffouten in de antwoorden 
worden ook als fout aangerekend. In 
de einduitslag nemen we slechts één 
naam op per adres. De antwoorden 
kunnen niet betwist worden. ◗

Volg de 
knooppunten!
Fietsen zonder de vragen op te 
lossen? Dat kan ook. De start 
van de tocht ligt aan KP 431, vlak 
bij het bezoekerscentrum van 
Toerisme Voerstreek (gps: Plein 
210, 3798 ’s-Gravenvoeren). Noteer 
de knooppunten vooraf op een 
briefje. Alleen op het einde van 
de route in Mesch (Nederland) 
wordt er even afgeweken van het 
knooppuntennetwerk.  
Knooppunten: 431 - 422 - 423 - 
424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 

- 431 - 100 - Langstraat - Kerkplein - 
Grijzegraaf - 422 - 431.

Info startplaats
Bezoekerscentrum Toerisme 
Voerstreek
Pley 13, 3798 ‘s-Gravenvoeren
04 381 07 36
info@voerstreek.be
voerstreek.be (> Bezoeken > Het 
Bezoekerscentrum)
Openingsuren: 9 tot 17 uur, weekend en 
feestdagen vanaf 10 uur.
Gesloten op zondag 18 juni ◗
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Proeven  
Proef het fruit en het appelsap uit de 

fruitautomaat van de familie Theunissen. 
De twee broers Mathieu en Jean-Marie 
telen allerlei soorten appelen en peren, 

stekelbessen en kersen. De derde generatie 
staat al klaar om het bedrijf over te nemen.

Batticestraat 14, Moelingen
Facebookpagina: Gebr. Theunissen

De familie Roex ontvangt sinds 2006 gasten 
in de tuin van het melkveebedrijf. Je kunt er 

smullen van ambachtelijk hoeve-ijs op basis 
van verse hoevemelk. 

Gieveld 47, Teuven 
Controleer de openingsuren op gelatofarm.be.

De familie Wiertz-Robijns perfectioneert 
al drie generaties lang haar familierecept 

in de authentieke stroopstokerij in het 
poortgebouw van de Commanderie  

in Sint-Pieters-Voeren.  
Ze stoken er drie stroopvariëteiten:  

zoet (70% peer, 30% Cox- of Elstarappels), 
minder zoet (70% peer, 30% Boskoop- of 

Jacques Lebelappels)  
en zuur (50% peer, 50% appel).

Opgelet, het stookproces komt pas  
op gang na de appel- en perenoogst  

van half september!
Commanderieshof 2, Sint-Pieters-Voeren

Huur  
een elektrische fiets!

 
Onze route door de Voerstreek is mooi, maar 

erg heuvelachtig! 
Om optimaal van het landschap en de verge-

zichten te genieten, rijden niet-geoefende fiet-
sers de tocht het best met een elektrische fiets. 
Bovendien is de zoektocht met de fiets te ver-
kiezen boven de autozoektocht, omdat je met 
de auto niet op alle mooie plekjes kunt komen.

Elektrische fietsen, maar ook andere fietsen, 
huur je bij Freddy Pinckers op 850 meter van de startplaats (gps: 
Berneauweg 40, 3798 Voeren). De verhuurlocatie ligt in de provinciale 
school. Volg de pijlen ‘fietsverhuur’ en bel aan. Je kunt je auto daar 
achterlaten. Je fiets inleveren is geen probleem, de route komt op 
het einde voorbij dit punt.  
Vooraf reserveren via de website pinckersfietsenverhuur.be is 
noodzakelijk. Opgelet, want er zijn slechts 25 fietsen ter 
beschikking. Kostprijs: € 25 per elektrische fiets.

Info fietsverhuur
Rijwielen Pinckers, 
Hoeneveldje 3, 3798 Voeren
0477 23 03 11
info@pinckersfietsenverhuur.be 
pinckersfietsenverhuur.be

Prikbord  
Voerstreek 

Fo
to

: K
at

ri
en

 W
ec

kx

Fo
to

: T
oo

n 
Co

us
se

m
en

t



Fiets  
de zomer in  
met je nieuwe  
elektrische fiets! 

KBC is sponsor van  
de Nationale 
Streekzoektocht en orga-
niseert dit jaar als extra-
tje een wedstrijd waar-
mee je een elektrische 

fiets ter waarde van € 1500 
kunt winnen.  
Ga tussen 17 juli en 20 augustus  
naar de website kbc.be/kbctrakteert  
en beantwoord de vragen.  
Wie weet win jij wel deze prachtige fiets.

Op stap 
De Voerstreek ligt in het hart van de Euregio. Naast het rijden 

van onze zoektocht en een bezoek aan de grote cultuursteden 

in de buurt, raden we je de volgende uitstapjes aan. 

Abdij van Val-Dieu op 9 km
Val-Dieu 227, 4880 Aubel, 087 69 28 28, abbaye-du-val-dieu.be

Het poortgebouw, het binnenplein en de abdijkerk zijn vrij toegankelijk. 
Een bezoek in groep aan het klooster en de brouwerij is mogelijk na 

reservatie. Er is ook een restaurant en een winkeltje.

Steenkoolmijn van Blegny op 12 km 
Lambert Marletstraat 23, Blegny ,04 387 43 32, blegnymine.be

Een juweeltje van ons industrieel erfgoed. Een bezoek omvat een 
videovoorstelling, een afdaling met een liftkooi tot de galerijen, een 

ondergronds avontuur, een voorstelling van werktuigen …

Amerikaans kerkhof Margraten op 14 km
Amerikaanse Begraafplaats 1, 6269 NA Margraten, Nederland, 

margraten.org
Een Amerikaanse militaire begraafplaats met monument ter 

nagedachtenis aan de Amerikaanse soldaten die overleden in de 
Tweede Wereldoorlog.

Met de kinderen 
naar het speelbos …

Koop de ‘Schatkaart van de Voerstreek’ (€ 1,50) 
in het bezoekerscentrum en trek eropuit. De 

kaart brengt je naar avontuurlijke speelplek-
ken, magische bossen, kabbelende beekjes en 

wonderlijke natuur. Naar plekjes waar je mag 
spelen en ravotten, fruit plukken, hutten bouwen … 

Onze streekzoektocht komt voorbij enkele speelbossen en in 
’s-Gravenvoeren is er tussen fietsknooppunt 422 en 423 een 

belevingsboomgaard. 

of gaan fietsen
Op zoek naar een vlakkere, kindvriendelijke  fietstocht? 

Trek dan richting het Nederlandse Eijsden (15km). In de 
dorpskern, met zijn gezellige terrassen en restaurants, 

ligt een plein met de naam Vroenhof. Je kunt er ook met 
het voet- en fietsveer de Maas oversteken naar Lanaye 

(België). Een magische plek. 
Knoopunten:  431 (kruispunt vlakbij Toerisme 

Voerstreek) - 100 - 78 - 77 - 420 - 421 - 422 - 431. ◗
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Blijven plakken
Zin om wat langer in de Voerstreek te blijven?  

Via logereninvlaanderenvakantieland.be en voerstreek.be  

ontdek je heel wat leuke logiezen! De volgende adresjes  

durven we je alvast aanbevelen. 

Vakantiewoning 

KasteelZicht
Naast een volledig ingerichte 

keuken, zijn er 3 kamers, 2 douches, 
1 bad, 2 wastafels en 2 toiletten 
(max. 8 p.). Verder is er een garage, 
een fietsenberging en een grote 
afgesloten tuin met tuinmeubelen, een 
barbecue en een mooie doorkijk op het 
achterliggende weidelandschap met 
hoogstamfruitbomen.

Bauwerd 8, 3792 Sint-Pieters-Voeren
043 81 34 01, 0476 58 82 15
linda_goethals@hotmail.com  
kasteelzicht.be

Ledenvoordeel: Gratis streekproduct, 
gratis toegang tot de viskwekerij van 
Sint-Pieters-Voeren (met een gratis 
drankje) bij boeking in de periode van 
de Streekzoektocht en op vertoon van je 
lidkaart. 

Vakantiewoning  

De Veldhoeve
De vakantiewoning, in traditionele 

vakwerkstijl van de streek, ligt in een 
gerestaureerd bijgebouw van een 
actieve melkveeboerderij, in de buurt 
van de Commanderie van Sint-Pieters-
Voeren. Naast twee zithoeken en een 
open eetkeuken zijn er 5 kamers en 3 
badkamers (max. 14 p.).   

Veld 3, 3792 Sint-Pieters-Voeren 
043 81 07 70 
info@veldhoeve.be 
veldhoeve.be

Zomerarrangement 

hostel De Veurs
De Veurs heeft 25 kamers (2 tot 7 

bedden). Je kunt kiezen tussen een 
gedeelde kamer of een privékamer. 
Iedere kamer heeft een eigen 
badkamer met douche en toilet.  
Je ontvangt een lakenpakket waarmee 
je zelf je bed opmaakt. Handdoeken 
breng je mee of koop je ter plaatse. 
Het hostel ligt op een heuvel. Op 
het zonneterras heb je een prachtig 
uitzicht over de Voerstreek.

Komberg 40, 3790 Sint-Martens-Voeren 
043 81 11 10 
voeren@vjh.be

Voordeel: arrangement vanaf  
€ 62 per persoon* bestaande uit  
2 overnachtingen met ontbijt, gratis 
toegang tot het buitenzwembad en  
2 × een driegangenmenu (barbecue op 
zaterdag). Alleen geldig in de periode van 
de Streekzoektocht en op vertoon van je 
deelnemingsformulier van de zoektocht. 
Optioneel: elektrische fiets voor € 25 per 
dag per persoon. Info en reserveren via 
voeren@vjh.be.

(*) = prijs -30 jarige, lid van de Vlaamse 
Jeugdherbergen. Voor anderen liggen de prijzen voor 
dit arrangement tussen € 49 en € 76, afhankelijk van 
leeftijd en gekozen kamer. Je vindt alle prijzen op 

goo.gl/qF3Q7T

Prikbord  
Voerstreek 
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Het afval dat op de grond terechtkomt, wordt namelijk vermalen wanneer de boer het gras maait.
En zo komt het terecht in de maaltijd van de koeien die erop grazen. Met alle gevolgen van dien, 
want zo’n stukje afval kan een koeienmaag perforeren of tot een bloedvergiftiging leiden. Op die 
manier is zwerfafval de meest voorkomende doodsoorzaak bij melkkoeien geworden.

Hou jij het dus mee proper?

DOE OP HET PLATTELAND 
ALSOF JE THUIS BENT,
gooi je afval niet op de grond.

VUI163_Adv.Boerenbond_202x267h_01.indd   1 05/05/17   15:18
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Landelijke Gilden
fietsend en wandelend  
een streek verkennen
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Antwerpen
Tot 24 september

Fietszoektocht
Heist-op-den-Berg
Fietsroute van ongeveer 20 km, langs de mooiste plekjes 
van Heist-Centrum, Hallaar, Heist-Statie en Zonderschot. 
Prijsuitreiking op zaterdag 14 oktober om 17 uur, in zaal 
Withofke in Zonderschot. Deelnemingsformulieren: Eduard 
Straetmans (Oude Gendarmeriestraat 67); Dienst Toerisme 
Heist-op-den-Berg (Postweg 6); Fietsenhandel Guido Geuens 
(Oude Godstraat 12); Halderse Boekhandel (Leopoldlei 88).
Prijs: € 5 per deelnemingsformulier
Info: 015 24 93 04, wyns.jos@skynet.be

Van 16 juni tot 27 augustus

Fotofietszoektocht
Zandhoven
Ontdek de groene omgeving van Zandhoven tijdens een tocht 
van 20 km. Prijsuitreiking op zondag 10 september, tijdens de 
Landbouwdag, in de parochiezaal van Zandhoven. Deelnemers 
die aanwezig zijn op de prijsuitreiking winnen een prijs.
Prijs: € 5 per formulier
Deelnemingsformulieren: AVEVE centrum Dirk Verelst 
(Amelbergastraat 74); Topslager De Schutter (Amelberga-
straat 67). Als beide zaken gesloten zijn, na afspraak ook bij 
Luc Verelst (Amelbergastraat 76 in Zandhoven): 03 484 31 47, 
0474 75 84 95 of luc1.verelst@telenet.be.
Info: 03 484 31 47, lg.zandhoven@gmail.com, 
zandhoven.landelijkegilden.be

Zondag 18 juni

Ronde van Klein-Brabant
Zie pagina 22.

Van 19 juni tot 31 augustus

Zomerfotozoektocht
Wiekevorst
Fotozoektocht van 25 km, langs landelijke wegen. Eerste 
prijs: fiets. Deelnemingsformulieren: ’t Hoeveke (L.V. 
Bauwelstraat 27); Brasserie ’t Straatje (L.V. Bauwelstraat 1); 
De Witte Lelie (Itegemseweg 98); Fietsenhandel Bicycle 
(Herenthoutseweg 6); Café ’t Groen Hofke (Pompoenstraat 1); 
Dagbladhandel ’t Dorpke (Wiekevorst-Dorp 10); Aveve 
Tuincentrum Vermeulen (Kruisstraat 9); Café Nieuwendyck, 
(’s Herenweg 1 in Itegem).
Prijs: € 6 per formulier
Info: 015 68 00 68, lgwiekevorst@gmail.com, lgwiekevorst.be

Van 1 juli tot 31 augustus

Fotozoektocht langs schooltuinen
Berlaar
Fietsfotozoektocht van 25 km, langs de schooltuinen van 
Berlaar (volledig nieuw traject!). Allerlei leuke prijzen: een 

culinair verwenmoment in een sterrenrestaurant, een ont-
spannend weekendje, lekker gaan eten met een Bongobon 

‘Brasserie’ … Deelnemingsformulieren: ’t Boekenwinkeltje 
(Markt 52); Café Ballaer (Markt 27); Sporthal ’t Stapveld 
(Pastorijstraat 62). Prijsuitreiking op 6 oktober in OC Ballaer.
Locatie: vertrek aan OC Ballaer (Markt 27 in Berlaar)
Prijs: € 6 per formulier
Info: 03 422 57 22, wim.ceulemans3@telenet.be

Van 1 juli tot 24 september

Fietszoektocht 
Heultje
Leuke en gezinsvriendelijke fotozoektocht, ideaal voor 
een daguitstap. Geniet tijdens de vakantieperiode met je 
gezin van plaatsjes in de Zuiderkempen die je nog niet ge-
zien hebt. Deelnemingformulieren: KBC (Schoolstraat 7 in 
Heultje). Prijsuitreiking tijdens de wafel- en pannenkoe-
kennamiddag op 1 oktober in de Merodezaal.
Prijs: € 7 per formulier
Info: 0478 88 00 47, j.roden@dhl.com

Zondag 2 juli

Olmense Hap & trap
Olmen
Een fietstocht in het landschap van de Grote Nete. Fiets 
langs drie moderne land- en tuinbouwbedrijven, waar je 
telkens een hapje kunt krijgen. We sluiten af op het var-
kensbedrijf van de familie Wellens-Geypen. Hier krijgen 
alle deelnemers een bord spek en eieren.
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 15 uur
Locatie: De Schanshoeve (Klaashoevenweg 1 in Olmen)
Prijs: € 10
Info: 0497 10 61 89, vgema@skynet.be, 
olmen.landelijkegilden.be

Zondag 2 juli

Hoevefeesten
Bevel
Fotofietszoektocht van 20 km, optreden harmonie Culturalia, 
eten en drinken, oldtimertractoren, hondendemonstraties, 
demonstraties schapen drijven en schapen scheren, spring-
kasteel, stroberg, reuzenzandbak, parcours traptractoren, 
kinderanimatie, kleurwedstrijd en rondleidingen. Er zijn al-
lerlei standjes van lokale hoeveproducenten. 
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Melkveebedrijf Dirk Jacobs (Bartstraat 38 in Kessel)

Van vrijdag 7 tot zondag 9 juli

Hoevefeesten
Wiekevorst
Vrijdag: jogging. Inschrijven vanaf 18 uur. Eerste start om 
18.45 uur. Zaterdag: hoevewandeling met vrij vertrek tus-
sen 6 en 15 uur. Meerdere afstanden. Verloting ballonvaart 
om 18.30 uur. Opstijgen van warme luchtballonnen om 19 

uur. Zondag: gymkana vanaf 10 uur, restaurant vanaf 11.45 
uur, vertrek fotozoektocht tussen 13 en 15 uur, doorlopend 
kinderanimatie. Elke dag verse mosselen!
Locatie: Feesttent (Itegemseweg in Wiekevorst)
Info: 0476 27 70 09, lgwiekevorst@gmail.com, 
lgwiekevorst.be

Van vrijdag 7 tot zondag 9 juli

Hoevefeesten 2017
Kasterlee
Vrijdag: zettersprijskamp met prachtige vleesprijzen. 
Inschrijven vanaf 19.30 uur. Zaterdag: Kastels kampioen-
schap voor wielertoeristen. Alle wielrenners die ‘geen’ licen-
tie hebben van een of andere wielerbond zijn welkom. Zondag: 
hoevefeesten met eucharistieviering, fietszoektocht, mini-
graverscompetitie, oldtimertractoren, optreden van Tovenaar 
Alcazaer, kinderboerderij en springkasteel, spek en eieren, 
smoskes, pannenkoeken. Gratis kindertombola om 18 uur. 

‘s Avonds is er nog de prijsuitreiking van de fietszoektocht en 
gelegenheid om na te babbelen bij een hapje en een drankje.
Locatie: terreinen ter hoogte van Isschot 9 in Kasterlee
Info: 0497 44 28 68, guy.vandeperre@kasterlee.be
Info minigraverscompetitie: 0478 67 35 68, 
lgkasterlee@hotmail.com, kasterlee.landelijkegilden.be

Zondag 23 juli 

Familiedag 
Booischot
Landelijke Gilde Booischot en LRV Swaeneruiters, die hun 
50-jarig bestaan vieren, organiseren samen een familiedag. 
Op het programma: fietstochten van 15 km en 30 km, een 
wandeling van 6 km, ponyritjes, springkasteel … Je kunt 
er ook mosselen of een koude schotel krijgen.
Wanneer: vanaf 14 uur
Info: 0477 41 18 63, wim.van.den.bruel2@telenet.be, 
booischot.landelijkegilden.be

Zondag 30 juli

Gewestelijke fietstocht
Kessel
Jaarlijkse fietstocht in de landelijke omgeving van Heist-
op-den-Berg. Vanuit elk dorp fietsen we naar het melk-
veebedrijf van Dirk Jacobs (Bartstraat in Kessel), waar 
we vanaf 15 uur genieten van een heerlijke barbecue. De 
vertrekplaatsen en -uren zijn afgesproken met de plaat-
selijke afdelingen.

Zaterdag 5 augustus

Elzestraat Midzomert
Sint-Katelijne-Waver 
Feestelijke barbecue vanaf 15.30 uur. Om 19 uur een op-
treden van de Elzestraatse Line Dancegroep. Optreden 
van de vocale duizendpoot Robin De la Rue om 20 uur. Om 
21 uur ambiance met Dimi & De Kasten. Afterparty met dj.
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Wanneer: vanaf 15.30 uur
Locatie: Bedrijf Bert De Keyser (Walemstraat 143 in 
Sint-Katelijne-Waver)
Prijs: barbecue € 22, de optredens zijn gratis
Info: 0474 22 10 84, j.liekens@pandora.be
Inschrijven barbecue (tot 29 juli): door storting op rekening 
BE95 7332 4000 0258 

Zondag 6 augustus

Volkoremet
Lichtaart
De Volkoremet is met meer dan 140 standjes een van de 
grootste ambachten- en folkloremarkten van Vlaanderen. 
Het is een uniek oogst- en hobbyfeest. Je ziet er dansvoor-
stellingen, straatmuzikanten en veel dieren. Dit jaar is de 
kinderknuffelboerderij met meer dan 50 dieren de blik-
vanger. Je vindt er oude landbouwmachines, tractoren en 
woonwagens. En natuurlijk is er eten en drinken voor ie-
dereen, en streekproducten om van te proeven of te kopen. 
Wanneer: van 11 tot 18 uur
Locatie: achter de kerk (Schoolstraat in Lichtaart)
Prijs: € 4 , kind -12 jaar en rolstoelgebruikers gratis
Info: 014 55 41 75, vic.peeters@scarlet.be, 
lichtaartsekloppers.be/volkoremet

Zondag 13 augustus

Oogstfeest
Geel-Stelen
Het graan wordt weer gedorst zoals vroeger, er klinkt hoef-
getrappel, historische machines worden weer tot leven ge-
wekt, er wordt brood gebakken, de hoefsmid komt, roofvo-
gels geven een show, KVLV verzorgt de catering, er worden 
pintjes gedronken … en nog zoveel meer. Ook de kinderen 
komen ruim aan hun trekken. 
Wanneer: vanaf 13 uur
Locatie: Stelens pleintje (Stelen 18 in Geel) 
Info: 014 86 78 98

Dinsdag 15 augustus

Gymkana 
Schriek
Aan de hand van tien proeven zoekt Landelijke Gilde Schriek 
de beste tractorchauffeur. Ook kinderen kunnen meedin-
gen naar de titel van beste chauffeur.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Kerkplein (Leo Kempenaersstraat 14 in Schriek)
Prijs: € 2
Info: 0499 18 14 81, van_goolen_kenny@hotmail.com 

Zondag 27 augustus

Hoevetocht
Lichtaart
Speelse fietszoektocht van boerderij tot boerderij, over een 
parcours van 20 km, langs de mooiste plekjes van Lichtaart. 

Op elke stopplaats is er een volksspel. Iedereen wint een 
prijs. Wist je dat je zelfs fietsen kunt winnen? Drank en 
snacks de hele de dag te verkrijgen. Prijsuitreiking om 20 uur.
Wanneer: vertrek tussen 12 en 14 uur 
Locatie: Ligahof (Schoolstraat 36 in Lichtaart) 
Prijs: € 6
Info: 0484 66 24 83, lglichtaart@telenet.be

Zondag 27 augustus

Sint-Bernardusfeesten met fietstocht
Schriek
Hap-en-traptocht in en rond Schriek. We sluiten de dag af 
met een viering ter ere van de patroonheilige. Nadien genie-
ten we van een biertje, uiteraard een lekkere Sint-Bernardus.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 15 uur
Locatie: Sint Bernardusrotonde (Leo Kempenaersstraat 1 in 
Schriek)
Prijs: € 5
Info en inschrijven: 0478 29 10 89, luc@lgschriek.be of bij de 
handelaars in Schriek

Dinsdag 29 augustus

16de kermisjogging
Morkhoven
Jaarlijkse jogging, in samenwerking met de fanfare.
Wanneer: vanaf 18.30 uur 
Locatie: Parochiezaal (Goorstraat 1 in Morkhoven)
Prijs: € 5, €1 gaat naar palliatieve thuiszorg Ispahan 
Info: 0471 40 38 79, ludovandebroeck@hotmail.com, 
kermisjogging.be

Zaterdag 9 september

Haringbakfeesten
Voortkapel
Maar liefst 1500 haringen worden op een traditionele ma-
nier gebakken. Er zijn ook andere lekkernijen te verkrijgen. 
Doorlopend animatie, paardenmolen, viskraam, grime, wijn-
bar en optredens, onder andere van zanger Yves Segers.
Locatie: feesttent weide Raymond (Kloosterstraat 89 in 
Westerlo-Voortkapel)
Wanneer: vanaf 11 uur
Info: 0476 35 35 46, roger.vrindts@skynet.be

Zondag 10 september

Fietselieren
Zie hiernaast.

Zondag 18 juni

Ronde van Klein-Brabant
De 2de editie van deze recreatieve tocht in het Ant-
werp se Klein-Brabant, een streek die zich uitstrekt 
tussen de Schelde, de Rupel en het Zeekanaal. Je fietst 
langs velden, heel veel natuur, Scheldedijken en mooie 
landschappen. Vanaf 16 uur kan je op de startplaats in 
Lippelo ook lekker eten: Klein-Brabantse warme been-
hesp met krieltjes en garnituur. Wel vooraf reserveren.
Nieuw! Kindvriendelijke wandeling van 5 km vanaf 
elke startplaats.

Fietsen: 20 km en 40 km (met tussenstop)
Wandelen: 5 km
Startplaatsen: Sint Margarethaplein (aan de kerk in 
Wintam), Tuinbouwbedrijf Marcel en Erna 
(Oppuurseweg 40 in Lippelo)
Wanneer: vertrek tussen 9 en 15 uur
Prijs fietsen: € 5, kind -12 jaar gratis, pannenkoek of 
roomijs en leuk aandenken inbegrepen 
Prijs maaltijd: € 15, € 7 kind -7 jaar
Info: dirk.gevels@skynet.be, defietsop.be,  
Facebook: Ronde van Klein-Brabant
Inschrijven fietstocht: de dag zelf
Inschrijven maaltijd: vóór 10 juni, door storting op 
rekening BE67 7330 2310 1487, met vermelding van 
aantal volwassenen en aantal kinderen

Zondag 10 september

Fietselieren
De 25ste editie van deze klassieker, die elk jaar vertrekt 
op een andere locatie in het Lierse Pallieterland. De toch-
ten lopen langs rustige, landelijke wegen en Netedijken. 
Stopplaats met eet- en drankgelegenheid op het toma-
tenbedrijf van de familie Lavens (Hoveniersstraat 35 in 
Rumst), waar je ook kunt starten. Bij aankomst kan je 
genieten van pannenkoeken en een groentebuffet met 
frieten. De promowagen van Landelijke Gilden is van de 
partij en op de startplaats is er animatie.
Nieuw! Fietsontbijt tussen 8 en 11 uur.

Fietsen: 25 km en 45 km
Startplaatsen: Parochiecentrum O.L.Vr. Onbevlekt 
(Mechelsesteenweg 233 b in Lier)
Wanneer: vertrek vanaf 9 uur
Prijs fietsen: € 3 (drankbonnetje en een gezond 
aandenken inbegrepen), kind tot 12 jaar gratis
Prijs ontbijt en fietsen: € 10
Info: 03 480 05 45, 0477 75 69 25, 
facebook.com/fietselieren, info@fietselieren.be, 
fietselieren.be
Inschrijven ontbijt: luc.florus@skynet.be
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Limburg
Vierde zondag van de maand

Teutenmarkt
Sint-Huibrechts-Lille
In samenwerking met de Landelijke Gilden en de KVLV’s van 
Neerpelt organiseert het gemeentebestuur tot september 
iedere vierde zondagvoormiddag een markt. 
Wanneer: van 9.30 tot 12 uur
Locatie: Dorpsplein (Dorpsstraat in Sint-Huibrechts-Lille, 
Neerpelt)
Info: 0476 57 71 45, liesbeth_fransen@hotmail.com

Zondag 25 juni

Tractorzegening
Kaulille
Oude en nieuwe tractoren verzamelen vanaf 10 uur op het 
Nevenplein in Kaulille. Na de zegening is er een barbecue 
in het Parochiehuis van Bocholt. Inschrijven voor de bar-
becue is verplicht.
Wanneer: 10 uur 
Info en inschrijven: 0495 32 66 81, luc_martens1@telenet.be, 
bocholt-kaulille.landelijkegilden.be

Zondag 25 juni

Smeltroute
Meeuwen, Opglabbeek en Gruitrode
Fietstocht van 25 km langs de mooiste plekjes van de nieu-
we fusiegemeente, met in elke gemeente een lekker hap-
je. Natuurlijk kan je onderweg ook iets drinken. Er is een 
startplaats in elke gemeente.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 15 uur
Locaties: Kolisbergen (Bullenstraat in Meeuwen), Kimpenhof 
(Laerstraat 3 in Opglabbeek) en KSA-lokaal (Kruisveldstraat 
20 in Gruitrode)
Prijs: € 5 leden Landelijke Gilden en jeugdverenigingen, € 6 
anderen, kind -6 jaar gratis
Inschrijven: smeltroute@gmail.com of bij de bestuursleden 
van de gilden

Zaterdag 1 juli

Benediktusviering
Lozen
Om 19 uur is er een eucharistieviering in de kerk. Daarna 
kan je in de parochiezaal terecht voor heerlijke streekge-
rechten. Vanaf 21 uur breekt het spektakel los met de ver-
koop per opbod van kleinvee en land- en tuinbouwproducten.
Wanneer: 19 uur
Locatie: De Leemskuil (Hamonterweg, naast kerk, in Lozen)
Prijs: € 6 voorverkoop, € 7 kassa
Info: 011 44 88 21, jan.dewitte1@telenet.be

Van 14 juli tot 31 augustus

Maïsdoolhof
Linde-Peer
Kom heerlijk verdwalen in het Peerse groen. Speel met de 
gekke knuffeldieren in de kinderboerderij, beklim de stroberg 
of geniet van een frisse pint op het gezellige terras. Je maakt 
ook kans op een boerderijvakantie ter waarde van € 200. Op 
11, 18 en 25 augustus zijn er avondopeningen, van 18 tot 22 uur. 
Wanneer: van 10 tot 18 uur
Locatie: Lindebosstraat (Linde-Peer)
Prijs: € 3
Info: 011 63 13 31

Zondag 30 juli

Toeren rond Tongeren

Vrijdag 4 augustus

Maïs by night
Linde-Peer
Om het allemaal nog leuker te maken, kan je het doolhof ont-
dekken in het donker, met sfeerverlichting, muziek en catering.
Wanneer: vanaf 20 uur
Locatie: Lindebosstraat (Linde-Peer)
Prijs: € 3
Info: 011 63 13 31

Zondag 13 augustus

Fietsen in het land van Loon

Zondag 27 augustus

Maaslandse Gordel

Zondag 3 september

Dieren- en tractorwijding
Helchteren
Om 7 uur is er een begeleide paardenwandeling over het 
schietveld van Helchteren. Daarna vindt de wijding plaats. 
Alle dieren groot en klein, maar ook kindertractoren en 
landbouwtractoren worden gewijd. Achteraf kunnen de 
deelnemers genieten van een ontbijt met spek en eieren. 
Gratis kinderanimatie.
Wanneer: vanaf 7 uur
Locatie: Kerk (Sonnisstraat in Helchteren)
Info: 0479 90 62 24, lghelchteren@scarlet.be

Zondag 17 september

Boerderij in het dorp
Bocholt-Kaulille
Boerderij in het dorp, met allerlei kleinvee, springkasteel, 
en veel andere activiteiten.
Wanneer: van 11 tot 17 uur
Locatie: Kerk (Kaulillerdorp 3 in Kaulille) 
Info: 0495 32 66 81, 
luc_martens@telenet.be, dorpindekijker.be

Zondag 30 juli

Toeren rond Tongeren
Toeren rond Tongeren start in het centrum van de oudste 
stad van België. Via twee fiets- en wandeltochten ont-
dek je het landelijke gedeelte van de stad. Tussendoor 
kan je even uitrusten met een hapje en een drankje. 
Nieuw! Kindvriendelijke wandeling van 4 km.
Parkeren: op de Motten of parking Carrefour  (Luikersteenweg)
Fietsen: 25 km en 45 km
Wandelen: 4 en 6 km
Startplaats: Sportpark De Motten (Kastanjewal,  Tongeren)
Wanneer: vertrek tussen 8 en 15 uur
Prijs: € 2,50
Info: 011 30 37 13, dorien.verrecht@landelijkegilden.be

Zondag 13 augustus

Fietsen in het Land van Loon
Kom fietsen in het Haspengouwse landschap rond 
Borgloon, Alken en Wellen. Je kunt kiezen tussen een 
grote en een kleine ronde en vertrekken op een van de 
drie startplaatsen.
Nieuw! Kindvriendelijke wandeling op startplaats 
Wellen.
Fietsen: 32 en 46 km
Startplaatsen: Hoeve Maris (Laagsimsestraat 98, Alken); 
Fruitbedrijf Ketelslegers-Dupae (Lange gracht straat 17, 
Hoe per tingen Borgloon); Aardbeienbedrijf Royen 
(Langen akkerstraat 132 a, Wellen)
Wanneer: vertrek tussen 9 en 15 uur
Prijs: € 3 (drankje, aandenken en verzekering 
inbegrepen), -12 jaar gratis 
Info: 011 30 37 13, dorien.verrecht@landelijkegilden.be

Zondag 27 augustus

Maaslandse Gordel
Gezinsfietstocht door het Rivierpark Maasvallei, ideaal 
om de zomervakantie mee af te sluiten. Geniet van de 
adembenemende natuur en van de typische Maasdorpen. 
Op de start- en stopplaatsen verwennen we je met fris-
dranken, bieren, broodjes en echte Limburgse vlaai.
Nieuw! Fietsen met de kids, een gezinsvriendelijke 
fiets tocht van 20 km van Opgrimbie naar Leut.
Fietsen: 20, 30, 45, 70 en 100 km
Start- en rustplaatsen: Gemeenschapscentrum (Hoek straat 
1, Opgrimbie); Parochiecentrum (Hoogbaan 120, Rotem)
Wanneer: vertrek tussen 8 en 15 uur
Prijs: € 4 (verzekering Sport Vlaanderen, tombola en 
routebeschrijving inbegrepen), kind -13 jaar gratis
Gadget bij het inleveren van je controlestempelkaart
Info: 089 76 24 78, opgrimbie.landelijkegilden.be, 
landelijkegildeopgrimbie.be
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Oost-Vlaanderen
Zondag 11 juni

Ontbijt op ‘t Hof
Ertvelde
Ontbijt op de boerderij voor iedereen.
Wanneer: vanaf 8 uur
Locatie: familie Van Hyfte (Walprijestraat in Ertvelde)
Info: ertvelde.landelijkegilde.be

Zondag 11 juni

Boerderijstraat
Dikkelvenne-Baaigem-Vurste
Koeien, varkens, paarden, ganzen, kippen, geiten, scha-
pen om te zien en aan te raken. Ritjes met koets en paard, 
workshops voor kinderen, springkastelen …
Wanneer: van 14 tot 18 uur
Locatie: Isorex (Stationsstraat 190 in Gavere)
Info: 09 384 44 30, chantalbuysse@hotmail.com 

Zaterdag 17 en zondag 18 juni

Rozendagen
Moorsel
Infostand rozen, streekproducten en rondleiding in de 
rozenkwekerij.
Wanneer: van zaterdag 13 uur tot zondagavond
Locatie: La Vie en Roses (Tinnenhoekstraat in Moorsel)
Info: 0491 29 33 23, benny@bremt.be, lavieenroses.be

Zondag 18 juni

Sneukeltoer
Assenede 
Leuke sneukeltocht van ongeveer 30 km.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13.30 uur
Locatie: Landbouwbedrijf Geert De Smet (Kloosterstraat 10 in 
Assenede)
Prijs: € 18, € 8 kind 
Info: 0486 97 72 36, landelijkegildeassenede@gmail.com, 
assenede.landelijkegilden.be
Inschrijven: door storting op rekening BE02 7370 0004 8240.

Zondag 18 juni

Sneukeltocht
Stekene
Op eigen tempo de omgeving verkennen en onderweg ge-
nieten van een vijfgangenmenu. Afstand: ±35 km.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: Wildernis 27 in Stekene
Prijs: € 20, € 10 kind tot 12 jaar
Info: lgstekene.be
Inschrijven: via de bestuursleden of door storting op 
rekening BE09 7370 0841 1357 van Landelijke Gilde Stekene

Zondag 18 juni

Fietsen van boerderij naar boerderij
Dikkelvenne-Baaigem-Vurste
Fietstocht met taart, hapjes en drankjes. Nadien uitgebreid 
buffet met groenten en barbecueworsten.
Wanneer: 14 uur
Locatie: Gemeentelijke basisschool De Vierklaver 
(Baaigemstraat 26 in Gavere) 
Prijs: € 12, € 5 kind tot 12 jaar
Info en inschrijven: 09 384 44 30, 
chantalbuysse@hotmail.com

Zondag 25 juni

Landelijk toeren rond Zottegem
Zie pagina 29.

Zondag 2 juli

Sneukeltoer 
Adegem
Je fietst langs de mooiste Meetjeslandse wegen. Onderweg 
zijn er vijf haltes, met een ruim aanbod aan hapjes en 
drankjes.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: CC Den Hoogen Pad (Adegem Dorp 16 b in Adegem)
Prijs: € 20, € 10 kind -12 jaar 
Info: 0475 80 73 07, landelijkegildeadegem@telenet.be, 
adegem.landelijkegilden.be
Inschrijven: voor 28 juni, door storting op rekening BE10 0682 
2261 2704 van Landelijke Gilde Adegem, met vermelding van 
‘naam + aantal personen (volwassene – kind)’

Zondag 2 juli

Hoevefeesten
Hamme
Hoevebarbecue, fietszoektocht, vendelzwaaien en wim-
pelen, optredens … 
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: hoeve Verbeke (Broekstraat in Hamme)
Info: 052 47 03 08

Zondag 2 juli

Sneukelfietstocht
Melden
Fietstocht van 25 km door de Vlaamse Ardennen (vlakke rit!) 
met onderweg streeksneukels en bij aankomst een hapje.
Wanneer: vertrek tussen 13.30 en 15 uur
Locatie: Hof te Reyt (Hoeve Paul De Clercq, Onderwaarde 2 in 
Melden)
Prijs: € 9, € 5 kind 
Info en inschrijven: handig.hovenierke@telenet.be, 
melden.landelijkegilden.be

Zondag 9 juli

Fietsen tussen Durme en Schelde
Zie pagina 29.

Zondag 9 juli

Dorpsfeest
Opdorp
Rommelmarkt en springkastelendorp vanaf 10  uur. 
Aperitiefconcert door Koninklijke Harmonie ‘Met moed 
vooruit’ om 11 uur in de tent. Haring op de barbecue, pan-
nenkoeken, optreden line dance om 15 uur, kinderanimatie. 
Om 17.30 uur is er het Opdorps kampioenschap Eiergooien. 
Locatie: Dries (Opdorp)
Info: 0473 83 70 11, geert.van.der.wildt@verz.kbc.be

Zondag 9 juli

7eekse Sneukeltoer 
Zeveneken
Een tocht langs rustige en landelijke wegen en vijf stop-
plaatsen waar hapjes en drankjes geserveerd worden. Tijdig 
inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.
Wanneer: vertrek tussen 12 en 13.30 uur 
Locatie: Zaal Uytenhove (Zavel 7 in Zeveneken)
Prijs: sneukeltoer en avondmaal: € 19, € 12 kind van 6 tot 12 
jaar; enkel sneukeltoer: € 10, € 8 kind van 6 tot 12 jaar; enkel 
avondmaal: € 16, € 8 kind van 6 tot 12 jaar. Alle activiteiten 
gratis voor kinderen jonger dan 6.
Info en inschrijven: 09 355 60 39, lgzeveneken@gmail.com of 
door storting voor 4 juli op rekening BE55 7310 1558 5144

Zondag 9 juli

Sneukeltoer 
Knesselare
Mooie fietstocht met onderweg een volledig menu.
Wanneer: vertrek tussen 12 en 14.30 uur 
Locatie: Dirk De Baere (Geuzestraat 48 in Knesselare)
Info en inschrijven: 0477 32 50 12

Zondag 9 juli

Gezinsfietstocht
Eke
Gezinsfietstocht van 30 of 40 km langs de landelijke wegen 
van Eke en het mooie natuurgebied van de Scheldevallei. 
Onderweg geniet je van gezonde sneukels. Op het einde van 
de tocht wacht een breugeliaans maal. Gratis kinderanima-
tie op de aankomstplaats: gekke fietsen, springkasteel … 
Ludieke wedstrijd met landelijke prijzen.
Wanneer: vertrek tussen 13.30 en 14.30 uur
Locatie: start kerkplein in Eke, aankomst Sluis 4 in Eke
Prijs: € 14 leden, € 16 anderen, € 7 kind 6-12 jaar, kind -6 jaar 
gratis
Info: 0472 45 88 15, vivi.depreester@yucom.be
Inschrijven: door storting op rekening BE20 7374 0803 1856 
van Landelijke Gilde Eke. Wees er snel bij. Vervroegde 
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afsluiting is mogelijk, want het aantal deelnemers is beperkt. 
Inschrijven na 3 juli: +€ 2!

Vrijdag 21 juli 

Sneukeltoer 
Kaprijke
Sneukeltoer langs bossen en mooie fietspaden.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: Cafetaria sporthal Berkakker (Alfred de Taeyestraat 
40 in Kaprijke)
Info: 09 373 75 61, eddy.ryckaert@skynet.be, 
kaprijke.landelijkegilden.be

Zondag 23 juli

Gentse Buitenband
Zie pagina 30..

Vrijdag 28 juli

Oogstfeest faluintjes pikkeling
Moorsel
Internationaal oogstfeest met demonstraties van oude 
machines, veldwerken, oude ambachten …
Wanneer: vanaf 17 uur
Info: 0491 29 33 23, benny@bremt.be, faluintjes-pikkeling.be

Van vrijdag 28 tot zondag 30 juli

Hulst Kermis
Wichelen 
Vrijdag om 14.30 uur belotting en om 19.30 uur kennisquiz. 
Zaterdag kinderfuif om 14 uur. Vanaf 21 uur de Eindeloze Top 100. 
Zondag een openluchtmis om 10 uur aan de kapel. Daarna al-
lerlei activiteiten: aperitiefconcert, eetfestijn (na inschrij-
ving!), rommelmarkt, streekbierencafé, Tchouckbaltornooi, 
kinderanimatie en optreden van Room4aPony.
Locatie: feesttent (wijk Hulst in Wichelen)
Info: hulstkermis.be

Zaterdag 29 juli

Ostresele stapt!
Oosterzele
Wandeltocht van 7 km in Oosterzele, langs rustige en mooie 
paden. Veel mensen kennen de troeven van hun eigen streek 
niet. Onderweg zijn er lekkere versnaperingen: fruit, een 
hapje, een aperitief, frietjes …
Wanneer: 19 uur
Locatie: Agri Steven De Clercq (Sint-Lievensstraat 1 in Gijzenzele)
Prijs: € 7 in voorverkoop tot 27 juli, daarna € 9; kind tot 5 jaar 
gratis
Info en inschrijven: LG-oosterzele@telenet.be

Zaterdag 29 en zondag 30 juli

Landbouwdagen
Appels
Zaterdag: barbecue, dansavond met discobar. Zondag: 
oogstmis om 11 uur, steakfestijn, demonstraties en wed-
strijden Belgische trekpaarden, line dance, grote varkens, 
pannenkoeken, zuiveltombola, kinderanimatie …
Locatie: Hoofdstraat 127 in Appels

Zondag 30 juli

Gildefeesten
Beerlegem
Tentoonstelling van en rondrit met oldtimertractoren in de 
Zwalmstreek, eetfestijn voor iedereen, wandelen en fiet-
sen in het glooiende Zwalmse landschap, met een keuze 
uit meerdere routes.
Wanneer: vanaf 9 uur
Locatie: Zaal De Beekmeers (Gaverstraat in Beerlegem)
Prijzen: rondrit: € 28, € 16 kind (ontbijt, drank, hapje bij de 
tussenstops en eetfestijn); alleen eetfestijn: € 18, € 8 kind 
Info: 0478 22 36 58, johan@brain-schepens.be

Zondag 6 augustus 

De MeetjesBAND
Zie pagina 30.

Zondag 6 augustus

Gildenfeest
Lede
Apero- en cavabar vanaf 11 uur. Eetfestijn met partybord 
à volonté vanaf 11.30 uur. In de namiddag: festivalwip kids, 
springkasteel, huifkarrentocht en optreden van Jacky Dallas. 
Vanaf 17 uur zijn er ovenkoeken. Om 18 uur is er een surprise 
act en om 21 uur treden The Antonio’s op.
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: Bosstraat 56 in Lede
Prijs eetfestijn: € 17, € 10 kind -12 jaar  
Info: evert.vermoesen@telenet.be

Zondag 6 augustus

Sneukeltoer
Zaffelare
Op je tocht van 35 km langs landelijke wegen stop je gere-
geld voor een lekker hapje.
Wanneer: warm middagmaal plus sneukels of alleen de 
warme maaltijd: vertrek tussen 11.30 en 13.30 uur; alleen 
sneukels: vertrek tussen 13 en 14 uur
Locatie: Bloemisterij Hesters (Kerkstraat 56 in Zaffelare)
Prijs: warme maaltijd en sneukels: € 21, € 11 kind tot 12 jaar; 
alleen warme maaltijd: € 16, € 8 kind tot 12 jaar; alleen 
sneukels: € 12, € 6 kind tot 12 jaar
Info: 09 355 12 62, 0479 326 876, 
herman.boussaer@skynet.be  

Inschrijven: tot 3 augustus door storting op rekening BE 87 
7470 1784 5094, met vermelding van ‘Sneukeltoer, aantal 
personen en prijs van de kaart’ De kaarten liggen klaar aan 
de startplaats op naam van de rekeninghouder.

Van zaterdag 12 tot maandag 14 augustus

Halfoogstfeesten
Oudegem 
Op zaterdag vanaf 15 uur: smokkelfietstocht langs een aan-
tal stopplaatsen. Bij aankomst krijg je een broodje met een 
barbecueworst. Op zondag vanaf 12 uur: gelegenheidsres-
taurant (barbecue, koude schotel, kindermenu, dessert), 
springkasteel, pannenkoeken … Op maandag vanaf 14 uur: 
seniorennamiddag met playbackoptredens. Er zijn pannen-
koeken en wafels te verkrijgen. 
Locatie: Parochiecentrum (Hofstraat 7 A in Oudegem)
Prijs: smokkelfietstocht: € 12, € 8 kind tot 16 jaar; barbecue 
of koude schotel: € 15, € 8 kindermenu; seniorennamiddag: 
gratis toegang
Info en inschrijven: dirk.vdberghe@skynet.be

Dinsdag 15 augustus

De Leiekronkel
Machelen-aan-de-Leie
De Leiekronkel, dat is fietsen en sneukelen. Ontbijt, aperitief, 
middagmaal, sneukels en avondmaal zijn allemaal inbegre-
pen. We fietsen de volledige dag in de Leiestreek, waar je 
volop kunt genieten van het landschap en de open ruimten 
in de streek van schilder Raveel. 
Wanneer: vanaf 9.30 uur
Locatie: Zaal Guldepoort (Dorpsstraat 46 in 
Machelen-aan-de-Leie)
Prijs: € 24 voor een all-inticket, € 10 kind 7-12 jaar, € 5 kind 
tot 6 jaar
Info: 09 386 80 48, martin.vandenabeele@belgacom.net, 
leiekronkel.be, Facebookpagina LG Machelen a/d Leie
Inschrijven: door storting vanaf 1 juli op rekening BE79 7374 
1603 2033 van Landelijke Gilde Machelen. De kaarten liggen 
klaar aan de ingang.

Dinsdag 15 augustus

Moederdag
Melsele
Openluchteucharistieviering op de bedevaartsweide.
Wanneer: 10:30 uur
Locatie: Bedevaartsoord Gaverland (Gaverlandstraat in Melsele)
Info: francois.vanpuymbroeck@skynet.be
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Dinsdag 15 augustus

Sneukeltoer   
Landegem
Een sneukeltoer om duimen en vingers van af te likken. We 
starten met een aperitief en een hapje aan de Sporthal. 
Onderweg zijn er nog 4 culinaire stops voorzien. Eindigen doen 
we met warme beenhesp à volonté met groentjes en frieten. 
Wanneer: vertrek tussen 11.30 en 13 uur
Locatie: Sportzaal (Stationsstraat in Landegem)
Prijs: € 20, € 10 kind tot 12 jaar, gratis voor kind jonger dan 3 jaar
Info: 09 371 85 38, patrick.hinion@telenet.be
Inschrijven: tot 7 augustus storting op rekening BE60 7374 
1209 7570 van de Landelijke Verenigingen Landegem, met 
vermelding van het aantal volwassenen en kinderen

Zondag 20 augustus

Sneukeltocht 
Melsele
Sneukeltocht van ongeveer 35 km. Onderweg zijn er vier 
stopplaatsen met een hapje en drankje. Bij aankomst war-
me beenham met krieltjes, groentjes en een streekbier. Wie 
wil, kan ook om 16 uur aansluiten om te eten.
Wanneer: vertrek tussen 12 en 13.30 uur
Locatie: Chris en Kitty Van Haute-D’Hondt (Veldstraat 1A in Melsele)
Prijs: € 22, € 13 kind tot 10 jaar, kind -5 jaar gratis; alleen eten: € 16 
Info: francois.vanpuymbroeck@skynet.be
Inschrijven: voor 15 augustus door storting op rekening BE 13 
7376 1604 6639 van Landelijke Gilde Melsele

Zondag 27 augustus

Sneukeltoer 
Ertvelde
Fietstocht van 30 km langs landelijke wegen, met hapjes 
en drankjes en frieten bij aankomst.
Wanneer: vertrek tussen 12.30 en 14 uur
Locatie: tuinbouwbedrijf Walter Bauwens (Tervenen 45 a in 
Ertvelde)
Prijs: € 16, € 10 kind
Info en inschrijven: 0477 61 93 22, 
landelijkegildeertvelde@hotmail.com

Zondag 27 augustus

Hoevewandeltocht
Maarkedal
Wandelen en proeven van streekproducten. 
Wanneer: vertrek tussen 13 en 16 uur
Locatie: hoeve familie Lamon (Bovenstraat 18 in Maarkedal)
Prijs: € 10
Info en inschrijven: jozef.eeckhout@lgmaarkedal.be, 
lgmaarkedal.be

Zondag 27 augustus

Sneukeltocht
Overmere
We starten met friet, stoverij en groentjes. Daarna volgt 
een fietstocht van 35 km, langs vier stopplaatsen met lek-
kere versnaperingen.
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: lagere school Sint-Jozef (Schoolstraat 1, Overmere)
Prijs: € 19
Info: 09 367 94 42, jan_dheer@hotmail.com
Inschrijven: door storting op rekening BE71 7372 1406 2269

Vrijdag 1 september

Avondhoevetocht
Huise-Mullem-Ouwegem
Lichtjeswandeling van 5 km langs historische hoeves. 
Onderweg geniet je van vijf sneukels. Bij aankomst krijg 
je een barbecueworst met een broodje.
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: hoeve Paul Vandenhaute (Lange Aststraat 18 in 
Huise)
Prijs: € 9, € 5 kind tot 12 jaar 
Info en inschrijven: lg-huise-mullem-ouwegem@hotmail.be

Vrijdag 1 en zaterdag 2 september 

Verlichte boerderijtocht   
Bellem en Hansbeke
Idyllische fietstocht van 20 km langs sfeervol ver-
lichte huizen, tuinen en boerderijen. Animatie en 
streekproducten op alle stopplaatsen. Er zijn verrassings-
acts en de deelnemers kunnen meedoen aan de wedstrijd 

‘De mooist verlichte fiets’. 
Wanneer: vertrek vanaf 20 uur
Locaties: startplaatsen Bellem: Jo De Vliegher (Spildoorn 2) 
en familie Van den Berghe (Markettestraat 6); startplaatsen 
Hansbeke: Bernard Schelstraete (Biebuyckstraat 6)6 en 
bedrijf Guido De Brabander (Vaartstraat 19).
Info: 0474 22 64 88, verlichteboerderijtocht.be

Zaterdag 2 en zondag 3 september

Brouwsels op straat
Eke
Straattheaterfestival van Vriendenkring Eke Dorp, met der-
tig artiesten uit binnen- en buitenland. Gelijktijdig loopt de 
Marché aux bons vivants, een markt voor echte levensgenieters. 
Ook Landelijke Gilde Eke is weer van de partij. Op ons terras 
met zitgelegenheid verwennen je met een drankje, een lekke-
re Brusselse wafel of een hapje uit het vuistje. We bieden ook 
onze eigen landelijke producten aan: mattentaarten, druiven, 
aardappelen, gilderijstpap en de intussen alom bekende lek-
kere sangria. Je kunt ook opteren voor Nazarethse wijn en kaas.
Wanneer: zaterdag van 17–24 uur, zondag van 15–20 uur
Locatie: hoek Steenweg-Lichterveldestraat in Eke 
Info: 0472 45 88 15, vivi.depreester@yucom.be

Zondag 3 september

Tractorwijding
Sinaai
Samenkomst van tractoren om 10 uur op de Dries. 
Eucharistieviering om 10.30 uur. Tractorwijding op de Dries 
om 11.45 uur. Kinderen met speelgoedtractoren zijn ook 
welkom. Daarna optocht door de straten van het dorp. Als 
afsluiter is er een receptie in het KLJ-lokaal.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Dries (dorpspleinin Sinaai-Waas) 
Info: 0499 366 095, landelijkegilde.sinaai@telenet.be, 
sinaai.landelijkegilden.be

Zondag 3 september

Gezinsfietstocht
Oosterzele
Fietstocht van zo’n 30 km over mooie landelijke wegen. 
Onderweg stoppen we zeker eens voor een natje. Wie er-
bij wil zijn, hoeft geen wielerkampioen te zijn. Inbegrepen: 
tombola, boterham met kaas of kop en koffie of chocomelk.
Wanneer: 13.30 uur
Locatie: Kring-Polyzaal Izoo (Dorp 48 in Oosterzele)
Prijs: € 2 voor leden Landelijke Gilde Oosterzele of KWB 
Oosterzele, € 3 anderen
Info: LG-oosterzele@telenet.be

Zondag 10 september

Hoevefeesten
Nazareth-Eke
Om 8.30 uur: inschrijving tractoren en gratis ontbijt voor de 
deelnemers. Om 9.30 uur: rondrit, zegening en gratis consump-
tie op de stopplaats. Om 11.30 uur: aperitief op den buiten. Van 
12 tot 14 uur: warme beenhesp met groentjes en frieten en een 
dessert. Vanaf 14 uur: peuzelterras met animatie, behendig-
heidswedstrijd met tractoren, springkasteel, gocartparcours, 
rodeostier ... Om 17.30 uur: koetjesworp met waardevolle prij-
zen. Minister van Landbouw Joke Schauvliege en Schoonste 
Boerin van Vlaanderen Mieke Verniest komen ook langs.
Locatie: hoeve Luc en Viviane Persoons-De Preester 
(Scheldestraat 25 in Nazareth-Eke) 
Info en kaarten eetfestijn: 0472 45 88 15, 
vivi.depreester@yucom.be 
Inschrijven: tractorrondrit en behendigheidswedstrijd: 
0496 88 29 41

Zondag 10 september

Sneukeltocht
Sint-Gillis-Waas
Sneukeltocht van zo’n 35 km langs landelijke wegen. We 
starten met een hartig ontbijt met bubbels. Tijdens de tocht 
stoppen we telkens op een ander land- of tuinbouwbedrijf 
voor het volgende stukje van het menu: een verwarmend 
soepje, een gezond tussendoortje, een lekkere hoofdscho-
tel en als afsluiter een verfrissend dessert.*Enkel op zaterdag 2 september

*
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Wanneer: vertrek tussen 9.30 en 12 uur
Locatie: LRV-ruiterlokaal (Houtvoortstraat in 
Sint-Gillis-Waas)
Prijs: € 23, € 12 kind -12 jaar
Info: 0485 58 95 26, 03 770 84 40, 
landelijkegilde.sgw@gmail.com, 
sint-gillis-waas.landelijkegilden.be
Inschrijven: voor 1 september door storting op rekening BE22 
7470 1459 0847, met vermelding van aantal volwassenen en 
kinderen.

Zondag 10 september

Sneukeltoer
Doorslaar
Van aperitief tot dessert op de fiets.
Wanneer: vertrek vanaf 10 uur
Locatie: Parochiezaal Doorslaar (Doorslaardorp 60 in 
Lokeren)
Prijs: € 22
Info en inschrijven: 0479 72 22 68, johandewilde.jdw@gmail.com 

Zondag 17 september

Boerenmarkt
Machelen-aan-de-Leie
Boerenmarkt met lokale hoeve- en streekproducten: fruit, 
groenten, zuivel, bloemen, gebak … Dit jaar is er speciale 
aandacht voor dierenverenigingen. Van 10 tot 14 uur beant-
woorden zij je vragen, geven informatie en houden demon-
straties. Een huifkar voert je gratis langs de mooie plekjes 
in de omgeving. Zultse verenigingen zorgen voor lekkere 
lokale hapjes en drankjes. Voor de kinderen is er animatie. 
Wanneer: van 9 tot 15 uur
Locatie: kasteel van Olsene (Terwallenstraat in Olsene)
Info: martin.vandenabeele@belgacom.net

Zondag 17 september

Landbouwdag
Denderbelle
Op het programma: barbecue, spelnamiddag, optreden, 
tombola, varken, fruitpers …
Wanneer: vanaf 9 uur
Locatie: ’ t Kostershuis (Dorp 14 in Denderbelle)
Prijs barbecue: € 15, € 8 kind
Info: 052 41 20 87, wilfried.huttener@telenet.be
Inschrijven fruitpers: info@mobielefruitpers.com

Zondag 17 en zaterdag 23 september

Maisdoolhof
Sinaai
Door het oplossen van vragen en het uitvoeren van doe-op-
drachten vind je de juiste weg naar een verhoogd platform. 
Vandaaruit heb je een mooi zicht over het doolhof.
Wanneer: van 10 tot 18 uur
Locatie: Nieuwe begraafplaats (Edgard Tinelstraat in 
Sinaai-Waas)
Info: 0499 36 60 95, landelijkegilde.sinaai@telenet.be, 
sinaai.landelijkegilden.be

Zondag 24 september

Sneukeltoer
Zomergem
Een landelijke tocht langs rustige wegen. Op zes stopplaat-
sen is er telkens iets om te eten en te drinken. 
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: Bedrijf Pattyn (Nekke 16 in Zomergem)
Prijs: € 18, € 10 kind lagere school, kind -7 jaar gratis
Info en inschrijven: 09 372 52 36, 
landelijkegildezomergem@hotmail.com, 
landelijkegildezomergem.be

Zondag 24 september

Zonnebloemwedstrijd
Waarschoot
Tweede editie van de zonnebloemwedstrijd in meerdere ca-
tegorieën. Het wedstrijdreglement vind je op de website van 
Landelijke Gilde Waarschoot.
Wanneer: van 10 tot 13 uur
Locatie: Dorp in Waarschoot
Info: waarschoot.landelijkegilden.be
Inschrijven: voor 18 september via dewitte.joris@telenet.be

Zondag 25 juni

Landelijk toeren  
rond Zottegem
Op de laatste zondag van juni nodigen de Landelijke 
Gilden van het gewest Zottegem je uit op hun recreatie-
ve fietstocht, met Zottegem als prachtig decor. Op twee 
stopplaatsen onderweg kunnen de deelnemers even 
op adem komen en een drankje nuttigen. Op de start-
plaats zijn er hotdogs, maar je mag er ook picknicken.
Nieuw! Een kindvriendelijke fietstocht van 15 km, met 
stopplaats onderweg.

Fietsen: 15, 25 en 50 km
Startplaats: Ontmoetingcentrum (Tweekerkenstraat 185 
in Godveerdegem)
Wanneer: vertrek tussen 10 en 15 uur
Prijs: € 3 (routebeschrijving, deelnemerskaart, 
verzekering en gadget inbegrepen), kind tot 12 jaar 
gratis
Info: 09 243 88 24, defietsop.be

Zondag 9 juli

Fietsen tussen  
Durme en Schelde
Het gebied rond de Durme en de Schelde is een prach-
tig decor voor fietsers: rustige paden, groene meanders, 
weiden en akkers, schorren, slikken en rietkragen, dij-
ken, bloemrijke hooilanden, knotwilgen en populieren-
bossen, weidse vergezichten ... Een uniek landschap 
met een rijk cultuurhistorisch verleden, een waarde-
volle natuur en een actieve en moderne landbouw. Een 
streek met een eigen gezicht, dat Landelijke Gilden 
graag toont aan een breed publiek. Op de aankomst-
plaats is er voor iedereen een portie spek met eieren.
Nieuw! Kindvriendelijke fietstocht van 10 à 15 km.

Fietsen: 30 en 50 km
Startplaatsen: Parochiaal Centrum (Sint-Annastraat in 
Hamme Sint-Anna); Parochiaal Centrum (Heilig 
Hartplein in Zele). Mogelijkheid om samen te vertrekken 
aan de kerk in Belsele om 13 uur.
Wanneer: vertrek tussen 12.30 en 15 uur
Prijs: € 5 in voorverkoop door storting op BE88 7372 
2036 4441, € 6 op de dag zelf, € 3 kind (routebeschrijving, 
verzekering, hapje op twee stopplaatsen, portie spek 
met eieren bij aankomst inbegrepen)
Info: 09 243 88 26, willem.mesuere@landelijkegilden.be, 
defietsop.be
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Zondag 23 juli

Gentse Buitenband
De jaarlijkse fietshoogdag voor landelijk Gent en omgeving 
zet dit jaar meer dan ooit in op het gezin. Jong en oud komen 
aan hun trekken op elke start- en stopplaats, waar je tel-
kens kunt kiezen uit routes van 25, 45 en 85 km. We tonen 
de mooiste troeven van de dorpen rond Gent: het  kouter-
gebied van Merendree, de Scheldemeersen, de kanaalzone, 
de Meetjeslandse bossen, het sierteeltgebied … Vanuit de 
startplaatsen verken je het Meetjesland, de bloemenstreek, 
de kanaalzone rond Gent en de Schelde- en Leiestreek, met 
het begin van de Vlaamse Ardennen.
Nieuw dit jaar zijn de kleinere tochten, die we speciaal voor 
de allerkleinsten organiseren.
Route vanuit Zwijnaarde. We fietsen naar de Merelbeekse 

Scheldemeersen. Bijna alle kleine Merelbeekse dor-
pen passeren de revue. Attracties onderweg zijn de 
Molen van Schelderode, die in de volksmond ook ‘De 
Witte Wachter’ wordt genoemd, en de biologische gei-
tenboerderij Klaveren Troef aan de voet van de Vlaamse 
Ardennen in Scheldewindeke. 

Route vanuit Drongen. Vertrekkende van het landgoed 
‘De Campagne’ fietsen we door het landschap rond de 
Oude Kale en het Schipdonkkanaal tot in Eeklo. De bos-
sen van het Leen en de Vinderhoutse bossen zorgen voor 
een verkwikkende afwisseling.  

Route vanuit Wondelgem. De fietstocht focust dit jaar op 
het Gentse havengebied. Laat je tijdens de tocht verras-
sen door de nieuwe fietspaden binnen het havengebied. 
Ontdek de grote waterplassen van het Waterspaarbekken 
in Kluizen, de zonnepanelenspiegels van de Zonneberg 
en passeer langs de Augustijnbrouwerij Van Steenberge 
in Ertvelde.

Route vanuit Oostakker-Desteldonk.  We rijden de bloe-
menstreek in. Typische hoeven en bloemisterijen wisselen 
elkaar af en het Proefcentrum voor de sierteelt wordt de 
attractie van de dag. We kozen voor kleine trage wegen 
om tot het gebied van Bergenkruis te fietsen.

Gentse Buitenband. Uiteraard kun je ook vanuit elke 
startplaats kiezen voor de Gentse Buitenband van 85 
km, die vorig jaar een facelift kreeg en een lus maakt 
rond de Arteveldestad langsheen de mooiste fietspa-
den en landschappen.

Nieuw! Dit jaar is door de Gentse Buitenband uitgeroepen 
tot ‘het jaar van de kindvriendelijkheid’. Speciaal voor deze 
gelegenheid kunnen ouders met kleinere kinderen kiezen 
voor de kortere routes met een maximum lengte van 10 km. 
Animatie en catering Op elke startplaats kan je een mid-
dagmaal nuttigen en is er muzikale animatie. Alle start-
plaatsen zorgen ook voor kinderanimatie. Op de routes van 
25 en 45 km kan je telkens een bezoek brengen aan een 
bijzondere locatie.

Startplaatsen: vier startpunten, aangeduid vanaf de grote 
hoofdwegen rond Gent: De Campagne (Gijzelstraat 14 in 
Drongen), Hoeve Polfliet (Lindestraat 42 in Oostakker-
Desteldonk), Lootenshoeve (Vroonstalledries 66 in 
Wondelgem) en Hoeve Broché (Krekelstraat 17 in Zwijnaarde). 
Route Zwijnaarde: bewegwijzering vanaf E17-E40 en N60
5 km: Route voor de ‘kids’
25 km: Witte Wachterroute (nieuw); 45 km: Klavertroefroute 
(nieuw); 85 km: Gentse Buitenband
Route Drongen: bewegwijzering vanaf E40, afrit Gent-West
25 km: Korte en lange b(r)oekenroute (nieuw) – speciale 
uitwerking voor de ‘kids’; 45 km: Zomerse Leenroute (ver-
nieuwd); 85 km: Gentse Buitenband
Route Wondelgem: bewegwijzering vanaf R4 West
8 km: Speelpleintjesroute voor de ‘kids’
25 km: Tour Mineral (nieuw); 45 km: Augustijnroute (ver-
nieuwd); 85 km: Gentse Buitenband
Route Oostakker-Desteldonk: bewegwijzering vanaf E17 en 
R4-Oost
3,5 km: Kidsroute door het koppelingsgebied Desteldonk-
Noord (wandelen, fietsen, buggy’s)
25 km: Bergenkruisroute (nieuw); 45 km: Sierteeltroute; 
85 km: Gentse Buitenband
Wanneer: vertrek tussen 8.30 en 14 uur
Prijs: € 3 vvk., € 4 op de dag zelf,  
gratis voor kinderen tot 12 jaar
Inschrijven: vooraf inschrijven kan tot 11 juli, door te storten 
op rekening BE94 7474 0622 5014, met vermelding van het 
aantal deelnemende personen, de startplaats en de gekozen 
tocht. Onder de vooraf ingeschreven deelnemers wordt een 
fiets verloot. Vooraf ingeschreven groepen vanaf 15 
deelnemers nemen gratis deel aan de fietstombola voor 
groepen.
Info: 09 243 88 20, gentsebuitenband@landelijkegilden.be, 
buitenband.be

Zondag 6 augustus 

De MeetjesBAND
De MeetjesBAND wil jaar na jaar op een creatieve manier de 
mooiste Meetjeslandse landschappen voor iedereen ont-
sluiten. Dit jaar focussen we op landschappen met veld-
bloemen, ingezaaid in het kader van het Leader-project 

‘Platteland in de bloemetjes’. Op onze tocht door Eeklo, 
Maldegem en Sint-Laureins passeren we ook langs aller-
lei bijenvriendelijke initiatieven van landbouwers en bur-
gers. Het wordt dus een ontdekkingstocht langs bloemen-
velden op akkers of op akkerranden en in volks- of voor-
tuinen. Alle betalende deelnemers krijgen een heerlijke 
versnapering en een nuttig gadget.

Fietsen: 30 of 50 km
Startplaats: Sock (Molenstraat in Kaprijke)
Wanneer: vertrek tussen 10 en 14 uur
Prijs: € 2 in voorverkoop, € 3 op de dag zelf
Inschrijven: tot 31 juli, door storting op rekening BE70 7370 
3828 4125, met vermelding van aantal volwassenen + aantal 
kinderen
Info: 0474 96 10 79, Facebook: Meetjesband – Landelijke 
Gilde
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Landelijke Gilden
inspiratie en gezelligheid 

tijdens de feestdagen
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Vlaams-Brabant
Zondag 11 juni

Brunchfietstocht  
Peizegem  
Fiets- en eettocht.
Info en inschrijven: 0476 45 67 33, 
jemmerechts@freegates.be

Zondag 11 juni

Rommelmarkt
Mazenzele
Het plein van de Dries en de straten errond zullen weer vol 
staan met kraampjes met antiquiteiten, brocante en andere 
spullen die een tweede leven zoeken. Dorst en honger wor-
den bestreden met allerlei hapjes en drankjes.
Wanneer: van 8 tot 18 uur
Locatie: Dries en omgeving (Mazenzele)
Info: 052 35 71 10, lgopwijk@telenet.be

Vrijdag 16 juni

Afterworkparty
Vlezenbeek
Na de drukke werkweek is het tijd voor een ‘Afterworkparty’ 
met lekkere hapjes en drankjes. 
Wanneer: vanaf 17 uur
Locatie: Schuur Keymolen (Konijnenstraat 86 in Vlezenbeek)
Info: 0486 68 80 55, bart.sempels@hotmail.com

Zondag 18 juni

Varken aan het spit
Vlezenbeek
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: Schuur Keymolen (Konijnenstraat 86 in Vlezenbeek)
Info: 0486 68 80 55, bart.sempels@hotmail.com

Zondag 25 juni

Rooi Kermis
Sint-Pieters-Rode
Jaarlijkse kermis in en om het Kloosterhof, ten voorde-
le van het onderhoud van het parochiecentrum. Op het 
programma: lekker eten, springkasteel, schminkstand, 
volksspelen, kermisattracties, tombola, pannenkoeken, 
taart, ijs, dranken …
Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: Kloosterhof (Kerkplein 1 in Sint-Pieters-Rode)
Info: 016 62 26 42, paul.greveraars@telenet.be

Van 1 juli tot 31 augustus

Fotozoektocht ‘Molenstede Kempens’
Molenstede
Een boeiende zoektocht langs minder bekende wegen en 
paden. Kom je met de fiets, dan moet je die af en toe wel 
even aan de hand houden. Deelnameformulieren: Toerisme 

Diest (Koning Albertstraat 16 in Diest); Krantenwinkel 
’t Gezetteke (Dorpsstraat 89 in Molenstede).
Locatie: Dorpsplein (Molenstede)
Prijs: € 5
Info: 0475 87 98 23, info@lgmolenstede.be, lgmolenstede.be

Van 1 juli tot 4 september

Fotozoektocht
Tildonk
Deze zoektocht is er voor iedereen – groot of klein, stram 
of fit, jong of oud. Enthousiasme en gezond verstand zijn 
de enige vereisten. Er is een prijs voor alle deelnemers die 
op zaterdag 9 september aanwezig zijn op de prijsuitreiking. 
Formulieren vanaf 1 juli te verkrijgen in enkele handelsza-
ken. Zie lgtildonk.be voor meer info.
Prijs: € 5
Info: info@lgtildonk.be, lgtildonk.be

Zondag 9 juli

Fietszoektocht
Merchtem
Fietszoektocht langs landelijke wegen, met praktische 
proeven en rusthaltes op land- en tuinbouwbedrijven. 
Talrijke prijzen. Boerenboterhammen, pannenkoeken en 
ijs te verkrijgen (ook voor wie niet meefietst). 
Wanneer: vanaf 13 uur
Locatie: hoeve Wynants (Koeweidestraat 12-14 in Merchtem)
Prijs: € 5, inclusief gratis drankje onderweg en een prijs
Info: 0475 79 01 30, johan.wynants2@telenet.be

Zondag 16 juli

Hagelandse Gordel
Zie pagina 34.

Vrijdag 21 juli

Schapendag
Roosdaal
Prijskampen voor de rassen Texel en Suffolk. Rand-
activiteiten: schapendrijven, hondentraining, hapjes en 
drankjes. 
Wanneer: van 9 tot 12 uur
Locatie: Koetshuis (Kristus Koninglaan in Strijtem)
Info: 0474 25 00 07, herman.claeys@gmail.com

Zaterdag 29 juli

Breugelavond
Molenstede
Lekker smullen van gerechten ‘van bij ons’, gekruid met 
muzikale begeleiding.
Wanneer: vanaf 18 uur
Locatie: Dorpsplein (Molenstede)
Prijs: € 11 bij inschrijving vooraf (1 drankje inbegrepen)
Info en inschrijven: 0475 87 98 23, info@lgmolenstede.be

Zaterdag 29 en zondag 30 juli

Zomers familieweekend
Bollebeek (Asse)
Op zaterdagavond steken we vanaf 18 uur de barbe-
cue aan. Op zondag is er vanaf 10 uur een Kubbtornooi. 
Zondagnamiddag kan je deelnemen aan een fiets- of wan-
delzoektocht. Je vertrekt tussen 13.30 en 15 uur. De hele 
dag zijn er lekkere hapjes en drankjes te krijgen.
Locatie: Witloofloods familie Vertongen  
(Oude Dendermondsebaan 62 in Krokegem-Asse)
Info: 0475 57 09 66, bollebeek@outlook.be
Inschrijven: enkel vereist voor het Kubbtornooi

Zondag 30 juli

Aarschotse Buitenband
Zie pagina 34.

Zondag 30 juli

Boeren- en rommelmarkt
Molenstede
Kopen en verkopen op het Dorpsplein en in de Dorpsstraat, 
kindergrime, springkastelen, clown, het grootste terras 
van Molenstede ... ‘s Avonds gaat iedereen uit de bol met 
Cosmo’s Foger-T en De Kräkers.
Wanneer: vanaf 9.30 uur
Locatie: Dorpsplein (Molenstede)
Info: 0475 87 98 23, info@lgmolenstede.be

Van vrijdag 4 tot zondag 6 augustus

Dorpsfeesten
Schiplaken
Locatie: Zaal De Bosuil (Bieststraat 233 in Hever)
Info: 0473 19 06 30, landelijkegilde.schiplaken@skynet.be, 
schiplaken.landelijkegilden.be

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus

Zomerbarbecue
Sint-Pieters-Kapelle
Hier kan je heerlijk genieten van lekkere vleesgerechten 
bij een schuimend biertje of zonnig wijntje. 
Wanneer: zaterdag vanaf 18 uur; zondag van 11.30 tot 15 uur
Locatie: Polyvalente Feestzaal (Markstraat 17 in 
Sint-Pieters-Kapelle)
Prijs: € 14, € 7 kindermenu
Info: 0475 44 52 80, aime.matthijs@proximus.be, 
sint-pieters-kapelle.landelijkegilden.be

Zondag 6 augustus

Oogstfeest
Londerzeel
Van 11.30 tot 14 uur is ons zomerrestaurant open. Iedereen 
die ’s middags in het restaurant een middagmaal nuttigt, 
krijgt de waarde van zijn toegangskaart terugbetaald. De 
rest van de dag serveren we snacks uit het vuistje. Vanaf 
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14 uur zijn er optredens van djembé coverband BabyDry, 
Stampen &Dagen en De nieuwe Martelaren XL pure klasse. 
Doorlopend: ballonnenclown, schminkstand, reuzenhinder-
nissenbaan, springkasteel, gocartparcours … 
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: terrein De Burcht (schuin tegenover de kerk in het 
centrum van Londerzeel)
Prijs: € 10, € 5 kind -12 jaar
Info: ronny.sarens@pandora.be

Zondag 6 augustus

Wandelzoektocht
Westrode
Jaarlijks zomerfeest met barbecuefestijn, kinderanimatie 
en optreden coverband. Wandelzoektocht met theorievra-
gen en praktische proeven. Onderweg zijn er stopplaatsen 
waar je kunt genieten van een drankje, een ijsje … 
Wanneer: vertrek zoektocht tussen 13 en 14.30 uur, barbecue 
vanaf 17 uur
Locatie: Parochiehuis (Jan Hammeneckerstraat 57 in 
Wolvertem)
Prijs: € 5
Info: jan.cloots@skynet.be, westrode.landelijkegilden.be

Dinsdag 15 augustus

Oogstfeest
Gooik
Oogstmis om 11.45 uur. Vanaf 12.30 uur doorlopend res-
taurant. Vanaf de middag worden er allerlei activiteiten 
gepland. Hoogtepunten zijn zeker het optreden van Frans 
Bauer rond 16 uur en Laura Lynn om 20.30 uur.
Wanneer: vanaf 11.45 uur
Locatie: Atletiekplein Houteman (Gooik)

Zaterdag 19 augustus

Barbecue
Hofstade
Barbecue met goudbruin gebakken vlees en heerlijke 
groentjes.
Locatie: boerderij Robert Demesmaecker (Ambroossteenweg 
102 in Hofstade) 
Wanneer: 16 uur
Prijs: € 15, € 8 kind -12 jaar
Info en inschrijven: 0486 21 29 77, 015 61 19 97, 
info@landelijkegildehofstade.be, landelijkegildehofstade.be

Zondag 20 augustus

Landelijke zomerhappening
Malderen
Als Vlaams-Brabants Dorp in de kijker vieren ze in Malderen 
dit jaar ook het 120-jarig bestaan van hun gilde. We starten 
met een dankviering om 10 uur. Van 11.15 tot 14 uur is er op 
het kerkplein een brunch, met optredens van de plaatse-
lijke fanfares. Opgelet! Dit is alleen voor de inwoners van 

Malderen die vooraf ingeschreven zijn, leden, sponsors 
en genodigden. Vanaf 14 uur zijn er optredens van Woozy 
Trooper, De KetnetBand, Jennifer Berton en DUK. Er ligt ook 
een bloemen-en-groentetapijt bij de ingang van de kerk.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Jozef Vermaesenplein (Malderen)
Info: 0472 79 00 02, andre.degenhardt@telenet.be

Zondag 27 augustus

Ronde van Leuven
Zie pagina 34.

Zondag 27 augustus

Landbouwdag 
Relst
Locatie: Park Van Relst (Aarschotsebaan 128 in Kampenhout)
Info: landelijkegilde-relst@kampenhout.be

Van vrijdag 1 tot zondag 3 september

Feestelingen 
Elingen
Vrijdagavond vanaf 20.30 uur een optreden van stand-up-
comedian Steven Goegebeur. In zijn avondvullende come-
dyshow ‘Van mij mag het’ zet Bert met zijn expertise als 
jurist de wereld in z’n hemd. Zaterdag vanaf 18 uur en zon-
dag vanaf 12 uur: barbecue. Op zondagvoormiddag om 10 uur 
is er een eucharistieviering in de openlucht, opgeluisterd 
door concertband Theobaldus Groot-Pepingen. 
Locatie: Parochiezaal Elingen (Zwarte Molenstraat 25 in Elingen)
Prijs optreden: € 10 in voorverkoop en € 12 aan de kassa. 
Prijs barbecue: € 16
Info: feestelingen@gmail.com, feestelingen.be

Zaterdag 2 en zondag 3 september

Dorpsfeesten
Vissenaken
Op zaterdag zijn er loopwedstrijden voor sporters van 5 tot 
100 jaar en optredens van Udo en Doctor Fred. Op zondag 
is er een dorpsbarbecue, maar ook gratis amusement met 
clowns, kinderdisco, kermisattracties en een optreden van 
de Little Dixie Band.
Locatie: De Kronkel (Kronkelweg 1 in Vissenaken)
Prijs: € 8 voorverkoop, € 10 kassa
Info: 0495 44 67 99, verhaegen.g@skynet.be

Zaterdag 2 en zondag 3 september

Viering 110-jarig bestaan
Ottenburg
Landelijke Gilde Ottenburg viert haar 110-jarige bestaan 
met een feestweekend. Zaterdag vanaf 14 uur: tentoon-
stelling van oude tractoren, rondrit met kar, schapen drij-
ven, boogschietdemonstratie te paard, spek met eieren, mu-
ziek … Zondag vanaf 10.30 uur: openluchtmis, aperitiefconcert 
Filharmonie Korbeek-Dijle, barbecue, pizza bakken, rondrit 

huifkar, volksorkest, schminken, springkasteel, wandelvoet-
bal, ijskar, vendeliers Overijse, petanque, ballonnen blazen …
Locatie: op zaterdag Hoeve Van Roo (Leuvensebaan 38 in 
Ottenburg); op zondag Gemeentezaal De Linde 
(Pastorijstraat in Ottenburg)
Info: lg.ottenburg@gmail.com, landelijke-gilde-ottenburg.be

Zondag 3 september

Boerenkermis
Buken
Boerenkermis met boerenkost op boerderij ‘t Waterbos 
bij de familie Stessel, in samenwerking met KVLV. Voor 
de kleinsten is er een springkasteel en kinderanimatie.
Wanneer: vanaf 14 uur
Locatie: ’t Waterbos (Schoonstraat 9 in Veltem-Beisem)
Info: 0478 46 14 85, filip@kampenhout.be

Vrijdag 15 september

Landelijke Gildequiz
Sint-Pieters-Rode
In deze amusante quiz, rijkelijk gestoffeerd met geluids- 
en beeldfragmenten, wordt jouw kennis over de meest 
uiteenlopende onderwerpen getest. Presentatie door Jan 
Dewijngaert.
Wanneer: 20 uur
Locatie: Feesttent (Langestraat in Sint-Pieters-Rode)
Prijs: € 15 per ploeg van 4 personen
Info en inschrijven: 0472 63 57 43, matthijs.nico@telenet.be

Zaterdag 16 september

Boerenbal
Sint-Pieters-Rode
Boerenbal met de eigen gildediscobar en optredens van 
Elke & de Eddy’s en De Corsari’s.
Wanneer: vanaf 20 uur
Locatie: Feesttent (Langestraat in Sint-Pieters-Rode)
Prijs: gratis toegang
Info: 016 62 26 42, paul.greveraars@telenet.be

Zondag 17 september

Boerenkermis
Sint-Pieters-Rode
De dag start om 10 uur met een eucharistieviering in de 
feesttent. Zegening van alle kinderen die met een speel-
goedtractor gekomen zijn. Om 13 uur: tractorwijding en ver-
trek van de jaarlijkse rondrit, waaraan zowel oldtimers als 
moderne landbouwvoertuigen kunnen deelnemen. Om 17 
uur is er een optreden van De Rammenas. Doorlopend kin-
deranimatie en lekkere hapjes en drankjes.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Feesttent (Langestraat in Sint-Pieters-Rode)
Info: 016 62 26 42, paul.greveraars@telenet.be

*

*Enkel op zaterdag 2 september
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Zondag 16 juli

Hagelandse Gordel
Deze tocht voert je door het mooie Hagelandse landschap 
tussen Diest, Tienen en Zoutleeuw. Het is een rustige ak-
kerbouw- en fruitstreek, met plattelandsgemeenten zoals 
Kortenaken, Geetbets, Glabbeek en Bekkevoort. Je kiest 
voor de grote ronde van 80 km (die langs alle startplaatsen 
passeert), een kleine ronde van 25 km of de middellange 
ronde van 45 km. Daarnaast is er op enkele startplaatsen 
ook een gezinsvriendelijke miniroute. Elke route start en 
eindigt op een land- of tuinbouwbedrijf. Daar kan je genieten 
van heerlijke streek- of hoeveproducten en randanimatie. 
Op alle startplaatsen is er een fietshersteldienst voor de 
ingeschreven deelnemers en een EHBO-koffer. Er is een 
mobiele fietshersteldienst indien nodig. Alle ingeschre-
ven deelnemers zijn via Sport Vlaanderen verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen. 
Voor deze tiende editie zetten we de landbouwbedrijven 
waar we al jaren te gast zijn wat meer in de kijker. Je komt 
telkens wat meer te weten over hun activiteiten en je kunt 
deelnemen aan een kort landbouwquizje.
Nieuw! Gezinsvriendelijke miniroute op enkele startplaat-
sen! Meer info: hagelandsegordel.be.

Fietsen: 25, 45 en 80 km
Startplaatsen: Akkerbouwbedrijf familie Vandebroeck 
(Koningbos 17 in Assent), fruitbedrijf familie Oversteyns 
(Oplintersesteenweg 16 in Bunsbeek), fruitbedrijf familie 
Veulemans (Groenstraat 2 in Kapellen), melkveebedrijf 
familie Lemmens (Lapstraat 21 in Kortenaken) en 
kalverbedrijf familie Adams (Persoonsstraat 63 in Rummen)
Wanneer: vertrek tussen 8 en 14 uur (15 uur voor de kleinere 
rondes)
Prijs: € 3 voor leden en hun gezin, € 4 voor anderen
Info: 0472 68 69 82, 
matthias.van.den.eynde@landelijkegilden.be, 
hagelandsegordel.be

Zondag 30 juli

Aarschotse Buitenband
Op de laatste zondag van juli kan je fietsen rondom Aarschot. 
Er is een grote ronde van 70 km langs alle startplaatsen, 
maar iedere startplaats biedt ook nog een kleine ronde van 
25 km en een middellange ronde van 40 km aan. Op elke 
startplaats zijn er hapjes en drankjes. Deelnemers ont-
vangen een lekker stukje Hagelands fruit en een leuk aan-
denken. Bovendien maak je kans op een mand met streek-
producten ter waarde van € 25. Door je inschrijving ben je 
verzekerd via Sport Vlaanderen.

Fietsen: 25, 40 en 70 km
Startplaatsen: Parochiecentrum (Beekstraat 19 in Betekom); 
Witloofbedrijf Jos Elsen (Zijkerstraat 4 in Gelrode); FC 
Kapelleke (Oude Mechelsebaan 565 in Langdorp); 
Parochiezaal (Diestsesteenweg 315 in Rillaar); Kloosterhof 
(Kerkplein 1 in Sint-Pieters-Rode); Transportbedrijf Van den 
Eynde (Preterstraat 52 in Werchter); Den Ateljee 
(Vlasselaarweg 16 in Wezemaal); Onze School (Veerlestraat 
7 in Wolfsdonk)
Wanneer: vanaf 9 uur
Prijs: € 3 voor leden en hun gezin, € 4 voor anderen, kind -12 
jaar gratis
Info: 0486 12 92 73, 016 28 61 54, 
karen.verboven@landelijkegilden.be, defietsop.be 

Zondag 27 augustus

Ronde van Leuven
Op de laatste zondag van augustus kan je fietsen rond-
om Leuven. Je kan op elke startplaats kiezen tussen een 
tocht van 20 of 50 km. In Winksele vertrekt geen kleine 
ronde van 20 km, maar je kunt er wel een fotozoektocht 
van 8 km doen, met de fiets of te voet. Animatie, drank en 
hapjes op elke startplaats. Door je inschrijving ben je ver-
zekerd via Sport Vlaanderen.
Nieuw! Gezinsvriendelijke fiets- of wandelzoektocht van 
8 km in Winksele!

Fietsen: 20 of 50 km
Startplaatsen: Parochiezaal (Dorpsstraat 28 in Bierbeek); 
Ontmoetingscentrum (Bierbeekstraat 8 b in Blanden); 
Dorpsplein (Kortrijk-Dutsel); ’t Stichelke (Kerkstraat 1a in 
Lovenjoel); Sporthal (Warotstraat in Winksele). Let op: er is 
dit jaar geen startplaats in Linden!
Wanneer: vertrek tussen 8 en 14 uur (15 uur voor de kleine 
rondes en de fotozoektocht in Winksele)
Prijs: € 3 voor leden en hun gezin en voor groepen vanaf 10 
personen, € 4 voor anderen, kind -12 jaar gratis
Info: karen.verboven@landelijkegilden.be, 
rondevanleuven.be
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West-Vlaanderen
Van vrijdag 23 tot zondag 25 juni

Hoevefeesten
Veldegem
De jaarlijkse hoevefeesten starten op vrijdag vanaf 19 uur: 
feestelijke opening, schieting liggende wip en kaarting 
hoeveproducten. Zaterdag: barbecue om 20 uur, met aan-
sluitend dansavond. Zondag: tractorzegening om 11.30 uur 
en gezellig aperitieven vanaf 12 uur.
Locatie: Mario Schepens (Rembertstraat 92 in Veldegem)
Prijs: barbecue (inschrijven verplicht): € 14, € 8 kind 
Info: 0475 73 04 16, info@drukkerijeurodesign.be

Zondag 25 juni

IJzersmultocht
Beveren aan de IJzer, Stavele en 
Roesbrugge-Haringe
Al fietsend (of met de auto) leg je langs rustige landwe-
gen een parcours van 35 à 40 km af. Meerdere stopplaat-
sen, met achtereenvolgens aperitief, soep, hoofdgerecht, 
ijs en koffie met gebak. Kinderanimatie en fietsverhuur 
(vooraf reserveren op 0491 74 96 95).
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 12.30 uur
Locatie: Frank en Nele Verhoest-Vanexem (Roesbruggestraat 
50 a in Beveren aan den IJzer)
Prijs: € 20, € 12 kind -12 jaar (reservaties na 21 juni: € 25, € 15 
kind -12 jaar) 
Info: 0475 23 00 63, ijzer@smultocht.be, smultocht.be
Inschrijven: tot 21 juni bij de bestuursleden of door storting 
op rekening BE57 7380 0838 2135, met vermelding van ‘naam, 
adres + aantal personen’

Zaterdag 1 juli

Familiebarbecue
Zedelgem 
Zomerse barbecue voor lekkerbekken.
Wanneer: 19.30 uur
Locatie: Sint-Leo Basisschool (Groenestraat 29 in Zedelgem)
Prijs: € 14, € 7 kind tot 12 jaar, gratis voor kind -6jaar
Info en inschrijven: 0491 06 66 77, john.smekens@skynet.be

Zondag 2 juli

Tractorwijding
Menen 
Locatie: Demeyer Construct (Krommebeekstraat 15 in 
Menen)
Wanneer: vanaf 10 uur
Info: menen.landelijkegilden.be

Zondag 2 juli

Hoevesmoefeltocht
Zedelgem
Fietsen langs landelijke wegen in en rond Zedelgem. 
Ondertussen kan je lekker smoefelen en deelnemen aan 
een tombola. Ook niet-fietsers zijn welkom, want vanaf 16 
uur zijn er heerlijke oliebollen.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 14.30 uur
Locatie: hoeve Etienne Vanhoutte (Groenestraat 139 in Zedelgem)
Prijs: € 6, € 3 kind tot 10 jaar
Info: 0486 13 55 39, ria.vlaeminck@telenet.be
Inschrijven: de dag zelf

Vrijdag 7 juli

Gevleugelde fietstocht
Slijpe
Al fietsend verken je het polderlandschap rond het idyl-
lische dorpje Schore. Na 20 km trappen in een tempo dat 
voor iedereen haalbaar is, kan je je batterijen weer opla-
den. De secretaris brengt de kippenvleugels op smaak en 
de voorzitter bakt ze heerlijk krokant.
Wanneer: 19 uur
Locatie: Zaal Scora (Lekestraat 1 in Schore)
Prijs: € 8 leden, € 10 anderen, € 4 kind tot 12 jaar
Info en inschrijven: 0470 18 02 00, ronny.boydens@telenet.be

Vrijdag 7 juli

Kampvuur en livemuziek
Klerken
Kom mee genieten van het jaarlijkse kampvuur, een ge-
zellige en sfeervolle activiteit met livemuziek: wat bijpra-
ten, iets drinken en een lekkere barbecueworst eten. Meer 
hoeft dat niet te zijn!
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: De Anker (Kerelsstraat 3 in Klerken)
Info: 0473 31 07 54, stefaan.willaert.klerken@skynet.be, 
klerken.landelijkegilden.be

Zaterdag 15 juli

Kampvuuravond
Watou
Kampvuur met optreden van de groep Dust, een stevige 
coverband met ongeveer een kwarteeuw podiumervaring.
Wanneer: 19.30 uur 
Locatie: Spaarpotweg 1 in Watou
Prijs: € 6 in voorverkoop, € 8 kassa (aperitief inbegrepen)
Info: 0474 37 81 04, joseph.delalleau@telenet.be
Kaarten: bij de bestuursleden of door storting op rekening 
BE03 7383 1900 0484 van Landelijke Gilde Watou 

Zondag 16 juli

Smoefelfietstocht
Langemark
Gezinsvriendelijke smoefelfietstocht van ongeveer 35 km 
over rustige, landelijke wegen. Het parcours loopt langs op-
merkelijke plekjes, die ons herinneren aan de Grote Oorlog. 
De stopplaatsen liggen telkens op een hoeve. Je krijgt daar 
een aperitief met hapjes, frietjes à volonté met allerhande 
snacks en dagverse groentjes, een ijsje en koffie met gebak.
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 12.30 uur
Waar: Den Tap (Klerkenstraat 37 A inLangemark)
Prijs: € 16, € 8 kind tot 12 jaar
Info: 057 48 96 44, ghislain.dhallewin@skynet.be
Inschrijven: voor 12 juli, door storting op rekening BE38 7383 
0700 0372 van Landelijke Gilde Langemark, met vermelding 
van ‘aantal volwassenen + aantal kinderen’

Zondag 16 juli

Smoefeltoer
Vivenkapelle
Een fietstocht van 35 km brengt je via zes stopplaatsen met 
aperitief, soep, een hapje, een barbecue en een ijsje, te-
rug naar de startplaats voor koffie en gebak. Ondertussen 
geniet je van het mooie landschap. Dit jaar blijven we op 
het schilderachtige Damse grondgebied. Er is één drank-
bon inbegrepen in de deelnameprijs. Start en aankomst in 
het Broederklooster, naast de kerk van Vivenkapelle. Er is 
een ruime parking voor auto’s en fietsen.
Wanneer: vanaf 12 uur 
Locatie: Broederklooster Vivenkapelle (Bradericplein 22 in 
Damme)
Prijs: € 25, € 12 kind -12 jaar, kind -3 jaar gratis
Info: lgviven@telenet.be
Inschrijven: voor 11 juli, door storting op rekening BE86 7381 
0505 3850 van Landelijke Gilde Vivenkapelle, met vermelding 
van ‘aantal volwassenen, kinderen -12 jaar en kinderen -3 jaar’

Zondag 16 juli

Sneukeltocht
Oedelem
Sneukeltocht van 30 km met drie tussenstops. Op elke stop 
is er iets lekkers. We sluiten af met een barbecue à volonté.
Wanneer: vertrek vanaf 13 uur 
Locatie: familie Vanpoucke-Sypré (Beverhoutsveldstraat 70 
in Oedelem)
Prijs: € 18, € 12 kind tot 12 jaar
Info: benny.verdonck@lgoedelem.be, lgoedelem.be
Inschrijven: voor 9 juli door storting op rekening BE25 7381 
0722 0182 van Landelijke Gilde Oedelem, met vermelding van 
‘Sneukeltocht, naam, aantal volwassenen en aantal kinderen’



Buitentips • 2017 • 37   

Zondag 23 juli

Smoefeltocht
Geluwe
Smoefeltocht langs landelijke wegen in Geluwe en 
omstreken.
Wanneer: vertrek tussen 10.15 en 11 uur
Locatie: fruitbedrijf van Christophe Demyttenaere 
(Kerkhofstraat 12 in Geluwe)
Prijs: € 25, € 12 kind tot 12 jaar
Info: 056 53 00 95, vincent.vermeulen@verz.kbc.be
Inschrijven: voor 12 juli door storting op de smoefelrekening 
BE32 7350 4626 0702

Zondag 23 juli

Keikoppensmultocht
Poperinge
Fietstocht van ongeveer 30 km langs rustige, landelijke 
wegen met zes stopplaatsen om te smullen. We bieden je 
achtereenvolgens aan: een aperitief, soep, warme maal-
tijd, ijsje, kaas + wijntje, koffie en gebak. Je kunt het par-
cours ook met de auto afleggen.
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 13 uur
Locatie: Avowest (Schipvaartweg 10 in Poperinge)
Prijs: € 22, € 11 kind -12 jaar. Inschrijvingen van 19 juli tot 21 
juli: € 27, € 15 kind -12 jaar. Geen inschrijvingen op zondag!
Info: 0479 94 58 32, berny.vanhee@kbc.be
Inschrijven: bij alle bestuursleden of door storting op rekening 
BE87 7480 0829 2694 van Landelijke Gilde Poperinge, met 
vermelding ‘Keikoppensmultocht Poperinge + aantal personen’

Maandag 24 juli

Smulmarkt
Pollinkhove
Zo’n veertig standjes bieden allerhande lekkers aan: brood 
met een ‘schelle van de zeuge’, mosselen, fruitsla, zuivel-
producten, desserts, pita en exotische gerechten. Variatie 
troef! Met wat geluk win je een van de zes helikoptervluch-
ten. Allerlei verenigingen verzorgen de animatie. Grimestand, 
twee springkastelen en een ballonnenplooier voor de kinderen.
Wanneer: vanaf 18 uur
Locatie: Pollinkhovestraat (Pollinkhove-Dorp)
Info: franklindelanote@skynet.be

Zondag 30 juli

Hoevefeest met touwtrektornooi
Wijtschate
Hoevefeest met eucharistieviering, receptie, kip aan het spit 
met frieten en seizoensgroenten, koffie met taart of pan-
nenkoeken als versnapering, touwtrekken, springkasteel …
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: familie Huyghe-Verhelst (Rijselstraat 24 in Wijtschate)
Prijs: kip aan ‘t spit: € 15 en € 7 kind -12 jaar in voorverkoop; 
€ 17 en € 9 kind -12 jaar op de dag zelf 
Info: 057 44 43 35

Zaterdag 5 augustus

Landelijke barbecue
Aartrijke
Een gezellige barbecue. Je krijgt niet alleen vlees en groen-
tjes, maar wordt ook verwend met een aperitiefje en een 
ijsje als dessert.
Wanneer: 19.30 uur
Locatie: Sporthal Jonkhove (Aartrijksestraat 9 in Aartrijke)
Prijs: € 15 en € 8 kind lagere school; € 18 op de dag zelf
Info en inschrijven: 050 20 94 60, deroo.albers@skynet.be

Zondag 6 augustus

Aperitiefconcert
Slijpe
Een rockende liveband speelt het graan uit de aren in een 
zomers openluchtconcert. Landelijke Gilde Slijpe bakt er 
haar wereldberoemde gegrilde kippenvleugeltjes.
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: voetbalveld (Slijpe Dorp) 
Info: 0470 18 02 00, ronny.boydens@telenet.be

Zondag 6 augustus

Oldtimertreffen
Reningelst
Tocht van ongeveer 35 km langs landelijke wegen. Onderweg 
stoppen we om iets te drinken. Toeschouwers en passan-
ten zijn eveneens welkom. Er is ook een demonstratie van 
een draaiende maalmolen.
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: Pastoorstraat (Reningelst)
Info en inschrijven rondrit: dany.six1@gmail.com

Dinsdag 15 augustus

‘t Vijfde Wiel
Zie pagina 38.

Dinsdag 15 augustus

Landelijk Feest
Torhout
De dag start met een eucharistieviering. Daarna is er een 
fietstocht van 25 km langs meerdere bedrijven, waar tel-
kens een gerecht geserveerd wordt: aperitief met hapjes, 
voorgerecht, soep, barbecue, ijsje en koffie met gebak. Wie 
onderweg de vragen oplost, kan een prijs winnen.
Locatie: Hoeve Glenn Pattyn (Edewalllestraat 14 in Torhout)
Prijs: € 25
Info en inschrijven: 0478 24 28 51, dirk@lgtorhout.be

Zondag 20 augustus 

Fiets-smul-tocht
Nieuwkerke-Wulvergem
Gezinsvriendelijke fietstocht van ongeveer 25 km langs 
landelijke wegen met mooie vergezichten. Op de stop-
plaatsen krijg je achtereenvolgens een fruitslaatje, soep, 

aperitief en een barbecue aangeboden. Achteraf is er nog 
een ijsje en taart. De aankomst en het feest zijn op de hoe-
ve Ollivier-Goemare (Seulestraat 134 in Nieuwkerke). Voor 
de kinderen is er een springkasteel.
Wanneer: vertrek tussen 10 en 11 uur
Locatie: Markt (Nieuwkerke)
Prijs: € 20, € 10 kind jonger dan 12 jaar. Wie inschrijft na 
11 augustus betaalt € 3 meer.
Info : 057 44 44 44, lgnieuwkerke@gmail.com
Inschrijven: door storting op rekening BE54 7383 0902 0497, 
met vermelding van het aantal personen. Geen inschrijving 
op de dag zelf.

Zondag 20 augustus 

Midzomerfeest
Poelkapelle
De hoofdmoot van het jaarlijks hoevefeest is het mid-
dagmaal. Dit jaar is dat kip aan ’t spit, met frietjes en zo-
mergroenten. De namiddagactiviteit wisselt van jaar tot 
jaar. Voor 2017 is dat de behendigheidswedstrijd ‘Beste 
Kraanman (m/v)’, een sportieve competitie met een acht-
tal uiteenlopende proeven met minikraantjes. 
Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: hoeve ’t Rozenhof (Eeckhoutmolenstraat 14 in 
Poelkapelle)
Prijs middagmaal: € 14 in voorverkoop, € 15 op de dag zelf, € 
8 kinderkip, € 5 frikandel
Info en inschrijven middagmaal: 0474 47 18 05, 
lg@poelkapelle.be
Info en inschrijven behendigheidswedstrijd: 0474 47 18 05, 
info@debestekraanman.be, debestekraanman.be

Vrijdag 25 augustus

Feestweekend Dorp in de kijker
Passendale
Optreden van De Romeo’s, ’t Westvlaams Gemingeld 
Vintekoor, Carrot Square en de Toapegerapte!
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: terreinen van Erik De Graeve-Vandorpe 
(’s Graventafelstraat 35 in Passendale)
Prijs: € 10 in voorverkoop bij de bestuursleden en in 
Passendaalse cafés; € 15 op de dag zelf, kind tot 12 jaar gratis
Info: passendale.landelijkegilden.be

Van vrijdag 25 tot zondag 27 augustus

Hoevefeesten
Aarsele
Afterworkparty op vrijdag vanaf 17.30 uur. Groentekaarting 
op zaterdagavond vanaf 19 uur (inleg € 1,50). Zondag vanaf 
11 uur culinaire wandeling en fietstocht.
Locatie: Lieve Lanckriet (Artemeersstraat 5 in Aarsele)
Prijs wandeling en fietstocht: € 16, € 8 kind
Inschrijven wandeling en fietstocht: 0473 68 76 91, 
051 63 71 51, nancy.declerck@busmail.net
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Zaterdag 26 augustus

Boerenmarkt
Moorslede
Boerenmarkt, waar plaatselijke landbouwers hun produc-
ten te koop aanbieden.
Wanneer: van 8 tot 12 uur
Locatie: Sportcomplex (Iepersestraat 52 in Moorslede)
Info: 0494 56 48 17, vynckier.chris@telenet.be

Zaterdag 26 augustus

Oldtimertractorentocht
Moorslede
Ontvangst vanaf 13.30 uur. Start om 14 uur.
Locatie: Sportcomplex (Iepersestraat 52 in Moorslede)
Prijs: € 10 
Info en inschrijven: 0494 56 48 17, vynckier.chris@telenet.be

Zondag 27 augustus

Hoevesmultoer
Passendale
Gezellige fietstocht langs kleine wegen. Onderweg wor-
den je zintuigen scherp gehouden door een zoektocht en op 
de stopplaatsen geniet je van een aperitief, hoofdgerecht, 
koffie en taart en een ijsje. Kinderen brengen die dag hun 
zwaarste zelfgekweekte pompoen mee!
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: terreinen van Erik De Graeve-Vandorpe 
(’s Graventafelstraat 35 in Passendale)
Prijs: € 20, € 10 kind tot 12 jaar 
Info en inschrijven: 0476 43 48 37, tuinenyves@telenet.be

Zondag 27 augustus

Ontbijtbuffet
Beselare
Uitgebreid ontbijtbuffet met zandbak voor de kinderen.
Wanneer: van 8 tot 14 uur
Locatie: loods Michel en Roza (Markizaatstraat 48 in Beselare)
Prijs: € 8 
Info en inschrijven: 0474 32 51 12, lucverhaeghe@telenet.be

Zondag 27 augustus

Op toer bij de boer
Lauwe-Rekkem
Gezinsfietstocht van 25 km langs vier stopplaatsen, waar 
je een natje en een droogje kunt nuttigen. Je kunt ook in-
schrijven voor een maaltijd na de fietstocht.
Locatie: loods Lavaert (Triloystraat 43 in Rekkem)
Wanneer: vertrek tussen 14 en 15 uur
Prijs: € 6 voor de fietshappening alleen; € 16, € 10 kind voor 
de fietshappening en maaltijd
Info: 0472 43 04 86, guy.bogaert12@telenet.be, optoerbijdeboer.eu
Inschrijven: voor 20 augustus door storting op rekening BE95 
7380 3055 8658, met vermelding van naam, aantal personen 
en telefoonnummer.

Zaterdag 2 en zondag 3 september

Hoevefeesten
Heestert
Jaarlijkse hoevefeesten, met op zaterdag om 18 uur een 
misviering en om 20 uur de Loungeparty, inclusief drank 
en hapjes, gevolg door de Loungefuif met DJ Glenn. Op zon-
dag is er vanaf 11 uur een aperitiefmoment, gevolgd door 
een barbecue (warme beenhesp met groentjes en frieten). 
Vanaf 14 uur een trekkertrekwedstrijd, touwtrekken, trac-
tortouwtrekken, miniatuurmachines en kinderanimatie. Om 
18 uur start de afterparty met een covergroep.
Locatie: Loods Depraetere (Spichtestraat in Heestert)
Prijs: VIP-Loungeparty: € 25; Loungefuif: € 5; barbecue: € 15, 
€ 8 kind; namiddagprogramma: gratis toegang
Info en inschrijven: 0478 35 18 03, dewaele.bart@telenet.be

Zondag 3 september

Tractorpulling
Hooglede
Tractoren proberen een sleepwagen met ballast zo ver mo-
gelijk te slepen op een piste van 100 meter. Wie tot op het 
einde geraakt, heeft een full-pull. Met twee sleepwagens 
op twee pistes naast elkaar is het spektakel verzekerd.
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: Lindehoeve (Oude Rozebekestraat 68 in Hooglede)
Info: landelijke-gilde-hooglede.be
Inschrijven tractorpulling: vanaf 3 augustus!

Zondag 10 september

EK Powertoolracing
Bikschote
Maak van je elektrisch handgereedschap een echte racewa-
gen en wedijver met je concurrenten in een spannende twee-
aan-twee dragrace. Wie het snelst de afstand van 25 meter 
aflegt, wordt de Europese kampioen. Het kampioenschap 
start om 14 uur. Tussen 11.30 en 14 uur is er kip aan ’t spit.
Wanneer: vanaf 11.30 uur 
Locatie: Maïsdrogerij Dejonckheere (Bikschotestraat 74 in 
Bikschote)
Prijs eten: € 14, € 7 kind. Teams die deelnemen aan de 
wedstrijd krijgen 2 gratis maaltijdkaarten en 1 drankkaart.
Info en inschrijven (alleen voor het eten): 
ekpowertoolracing@gmail.com, ekpowertoolracing.be

Vrijdag 15 september

Avondmarkt met miniboerderij
Eernegem-Bekegem
Op de locatie van de vrije basisschool tonen we kleine erf-
dieren. Je kunt er ook terecht voor verse soep of een an-
der drankje.
Wanneer: vanaf 17 uur
Locatie: Vrije Basisschool (Stationsstraat 1A in Eernegem)
Info: 059 29 06 53, johan.de.smedt@telenet.be

Dinsdag 15 augustus

‘t Vijfde Wiel
Landelijke Gilden West-Vlaanderen organiseert voor 
de 25ste keer ’t Vijfde Wiel, een gezinsvriendelijke fiet-
shappening die meer dan 3000 deelnemers op de fiets 
brengt. De organisatie is in handen van de gilden Sint-
Katrien-Heule, Hulste-Bavikhove en Lendelede. Volg de 
wegwijzers vanaf de belangrijkste invalswegen naar de 
startplaats. Parkeren kan op Ring Shopping. Er is keu-
ze uit drie bewegwijzerde routes. Onderweg houden we 
halt in Bavikhove en Lendelede, om even uit te rusten 
en bij te tanken. Op de start- en aankomstplaats kan 
je van 12 tot 19 uur aanschuiven voor een maaltijd: filet 
carré met groenten en frietjes (inschrijven tot 14 uur).

Fietsen: 28, 45 en 65 km
Startplaats: Groothandelsmarkt (Vier Linden 1 in Heule)
Wanneer: vertrek tussen 9 en 14 uur
Prijs fietsen: € 3, € 2 voor vooraf ingeschreven groepen 
vanaf 15 personen, kind tot 12 jaar gratis
Prijs maaltijd: € 14, € 7 kind tot 12 jaar bij storting voor 
11 augustus; daarna € 15, € 8 kind tot 12 jaar 
Info: 051 26 03 80, vijfdewiel@gmail.com, vijfdewiel.be
Inschrijven voor maaltijd en fietsen in groep: door 
storting op rekening BE05 7360 2925 6375, met 
vermelding van ‘naam of de naam van de groep + het 
aantal eters en/of fietsers’. De kaarten liggen klaar aan 
de inschrijfstand op de startplaats.
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Het golvende landschap  
is een lust voor het oog
Nu is het er rustig,  
dat was ooit anders
Unieke plek in Vlaanderen
Knipper met je ogen en  
je waant je voor even in Toscane
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