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Inhoud 2019

Onze fietsklassiekers

Van juni tot september 
staan er dertien grote 

fietsklassiekers op het programma. 
Fietstochten met ronkende namen 
zoals de Gentse Buitenband, het 
Vijfde Wiel, de Hage landse Gordel, 
Fietselieren, de Haspengouwse 
Gordel… 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.
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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 samenzijn 

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

nog zoveel meer. Ontdek het allemaal in onze Buitentips!

6 Fietsen en wandelen 
tussen tuinen

Landelijke Gilden organiseert voor de 
27ste keer Open tuinen, in Vlaanderen 
en net over de Nederlandse grens.  
175 tuinen zetten de poort open, 
waarvan 25 voor het eerst. Een mooi 
aanbod om de hele zomer Open 
tuinen te bezoeken, en zeker op 29 en 
30 juni. In elke provincie werden een 
paar leuke fietsroutes uitgewerkt. In 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen kan je 
voor het eerst ook al wandelend enkele 
tuinen bezoeken!



De Streekzoektocht

Tot 1 september kan je met 
de fiets of met de auto de mooiste 
plekjes van Oost-België ontdekken. 
Werp een blik op het meer van 
Bütgenbach, rij langs met hagen en 
bomen omzoomde wegen, geniet van 
de weidse uitzichten op de indruk-
wekkende heuvels van de Hoge Eifel en 
rust uit op een bank naast een van de 
vele wegkruisen, kerken en kapellen. 

9

8 Vijf dorpen in de kijker

Vijf gilden in evenveel 
provincies dragen dit jaar de titel van 
‘Dorp in de kijker’. Samen met andere 
dorpsverenigingen organiseren ze 
allerlei activiteiten om de eigenheid 
van hun dorp te bewaren,  
het verenigingsleven extra in de verf 
te zetten en mensen bij elkaar te 
brengen om de sociale samenhang te 
verbeteren. Kom jij ook kijken hoe ze 
dat doen?

18 Proef het platteland

Dankzij onze gilden 
kan je ook deze zomer 

proeven en genieten van alles wat 
het platteland te bieden heeft: een 
hoeve- of oogstfeest, een barbecue, 
een sneukeltocht, een fotozoektocht, 
een boerenmarkt, een maïsdoolhof … 
We hebben alle activiteiten mooi 
gerangschikt per provincie en per 
datum, zodat je meteen je uitstap kunt 
plannen. Op landelijkegilden.be vind je 
nog meer activiteiten!

Volg ons  
op Facebook

Surf naar facebook.com/LandelijkeGilden, 
vind ons leuk en deel onze pagina met je 
vrienden. Je vindt er de laatste nieuw-

tjes van onze vereniging. We kondigen er 
activiteiten aan, brengen verslag uit en 

geven je een blik achter de schermen.
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defietsop.be 
Dertien fietsklassiekers, dat zijn dertien 

kansen om samen met je gezin, familie 

en vrienden mooie plekjes en leuke 

dorpjes te ontdekken.

Fo
to

: T
oo

n 
Co

us
se

m
en

t



Buitentips • 2019 • 5   

De fiets op  
voor onze  
fietsklassiekers

Van 10 juni tot 8 september staan 
er dertien grote fietsklassiekers op 
het programma. Fietstochten met 
ronkende namen zoals de Maaslandse 
Gordel, de Ronde van Leuven, de 
MeetjesBAND, de Ronde van Klein 
Brabant, Fietsen in het Land van Loon, 
Fietsen tussen Durme & Schelde, de 
Aarschotse Buitenband, Toeren rond 
Tongeren …

Samen met de vele dorps- 
en hoevefeesten, zoek- en 
sneukeltochten … 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 gezin, familie en vrienden mooie 
plekjes en leuke dorpjes te ontdekken. 

Onderweg kan je even uitblazen 
met een hapje en een drankje. Er 
zijn lange tochten voor de echte 
wielerliefhebbers, maar je kan ook 
met het 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: klik 
op ‘Ontdekken’ en daarna op ‘Fietsen 
en wandelen’.  ◗

10 juni
Haspengouwse Gordel

23 juni
Ronde van Klein Brabant

14 juli
Fietsen tussen Durme & Schelde

21 juli
Hagelandse Gordel

28 juli
Gentse Buitenband
Aarschotse Buitenband
Toeren rond Tongeren

4 augustus
MeetjesBAND

11 augustus
Fietsen in het Land van Loon

15 augustus
’t Vijfde Wiel

25 augustus
Maaslandse Gordel
Ronde van Leuven

8 september
Fietselieren
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175 tuinen  
in Vlaanderen en Nederland

Meer info?  
016 28 60 24, opentuinen.be
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Fietsen en wandelen  
tussen tuinen op 29 en 30 juni
Landelijke Gilden organiseert voor de 27ste keer Open tuinen, in Vlaanderen en net over de Nederlandse 

grens. Met 175 deelnemende tuinen, waarvan 25 nieuwe, is dit een mooi aanbod om tot december, en ze-

ker tijdens het focusweekend op 29 en 30 juni, Open tuinen te bezoeken, met de fiets … en dit jaar zelfs op 2 

plaatsen ook aan de hand van een uitgestippelde wandeling!

Genieten van pareltjes

Ga je graag naar tuinen kijken of wil 
je ideetjes opdoen om in je eigen tuin 
toe te passen? Maak dan gebruik van 
het enthousiasme en de gastvrijheid 
van de deelnemers aan Open tuinen. 
Dit jaar schenken ze extra aandacht 
aan het thema ‘De generatietuin’. Het 
Open tuinenweekend, dat het laatste 
weekend van juni plaatsvindt, vormt 
het hoogtepunt. Naast dit weekend 
zijn er nog tientallen bijkomende ope-
ningsdagen, zelfs tot in december.

34 Open tuinroutes

Zin om al fietsend enkele tuinen 
te bezoeken? Dat kan! In elke pro-
vincie werden leuke routes en clus-
ters uitgewerkt, 34 in totaal. De tui-
nen die deel uitmaken van een route, 
vind je in de tuingids of op de website 
opentuinen.be. De folder met de volle-
dige route kan je op 29 en 30 juni krij-
gen bij de deelnemende tuineigenaars. 
Eventuele toegangsgelden betaal je 
per tuin.

Tuinwandelingen

Nieuw! Op 29 en 30 juni kan je op 2 
plaatsen in Vlaanderen ook al wande-
lend enkele tuinen bezoeken.

In Laarne loopt de route van 5,5 km 
langs 2 tuinen en het kasteel. In Lint en 
Hove is dat een route van 4 km langs 
5 tuinen en het gemeentelijk park. In 
beide gevallen wordt tuinen kijken 
gecombineerd met een stukje cul-
tuur. Op de website opentuinen.be kan 
je beide routes bekijken, als kaartje of 
als gps-bestand downloaden, inclu-
sief de beschrijving van de tuinen en de 
bezienswaardigheden onderweg.

Alle tuinen gebundeld in één 
praktische Open tuinen-gids

De deelnemende tuinen worden met 
praktische info en foto gebundeld in de 
tuingids ‘Open tuinen 2019’. Ook alle 
bijkomende openingsdagen en de fiets- 
en autoroutes staan erin beschreven.

In de editie van dit jaar gaat er bij-
zondere aandacht naar het inrich-
ten en ervaren van een generatietuin. 
‘Open tuinen 2019’ is voor € 4 te koop 
bij Aveve. Je kunt de gids ook bestel-
len bij Landelijke Gilden door € 6 (ver-
zendingskosten inbegrepen) te storten 
op rekeningnummer BE03 7360 0047 
7384, BIC: KREDBEBB met de vermel-
ding: ‘Open tuinen 2019’. ◗

Ledenvoordeel
Leden van Landelijke 

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

houder en partner 
en op vertoon 

van de lidkaart 
2019).
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Dorpen  
      in de kijker
Vijf gilden in evenveel provincies dragen dit jaar de titel van ‘Dorp in de kijker’.  

De belangrijkste doelstellingen van deze actie zijn: verenigingen leren om samen te 

werken, zorgen voor ontmoeting, de sociale samenhang verbeteren, samen het dorp 

promoten en mensen samenbrengen. In 2019 gaan Schiplaken (Vlaams-Brabant), Wiekevorst (Antwerpen), 

Wichelen (Oost-Vlaanderen), Moorslede (West-Vlaanderen) en Rutten (Limburg) die uitdaging aan.

Een greep uit het aanbod 
tijdens de zomermaanden

Zondag 2 juni
Zeepkistenrace
Rutten

Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: Motstraat, Rutten
Info: rutten.landelijkegilden.be

Zaterdag 15 juni
Optreden ‘de Bjëtels’
Rutten

Optreden van kleinkunst- en muziek-
groep de Bjëtels.
Wanneer: 20.30 uur
Locatie: Sint-Evermaruszaal, 
Motstraat 7/ 1, Rutten
Info: rutten.landelijkegilden.be

Van donderdag 20 juni tot zaterdag 
31 augustus
Zomerfotozoektocht
Wiekevorst

Deelnemingsformulier: info op 
wiekevorst.landelijkegilden.be

Zaterdag 29 juni
Dorpsfeest
Schiplaken

Dorpsfeest met dauwwandeling, ontbijt, 
ambachten- en streekproductenmarkt, 
straatanimatie, barbecue, optredens 
van Willy Sommers en De Romeo’s ...
Wanneer: vanaf 7 uur
Locatie: Dorpscentrum, Bieststraat, 
Schiplaken
Info: schiplaken.landelijkegilden.be

Van vrijdag 26 tot zondag 28 juli
Hulst Kermis
Wichelen

Vrijdag: kennisquiz. Zaterdag: kinder-
fuif om 14 uur. Vanaf 21 uur de Eindeloze 
Top 100. Zondag: openluchtmis om 10 
uur. Daarna allerlei activiteiten: ape-
ritiefmoment, optreden van Sisters on 
Sofa, eetfestijn (na inschrijving!), rom-
melmarkt, streekbierencafé, wafelbak, 
rondrit met huifkar, kinderanimatie, 
springkastelen, fietszoektocht en om 
18.30 uur een optreden van @Vundum.
Locatie: Feesttent, wijk Hulst, Wichelen
Info: hulstkermis.be

Zaterdag 10 augustus
Oldtimertractorentocht
Moorslede

Ontvangst vanaf 13.30 uur.
Locatie: Hoeve Dumoulin, Slypsstraat 
46, Moorslede
Info: moorslede.landelijkegilden.be

Zaterdag 24 augustus
Camping voor één nacht
Wichelen

Kamperen voor één nacht met 
namiddaganimatie, aperitief, barbecue, 
kampvuur(tje) en uiteraard de 
volgende dag een ontbijt.
Wanneer: vanaf 17 uur
Locatie: weide, tegenover Meerbos 4, 
Wichelen
Info: koen.huyck@skynet.be 

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus
Feestweekend 100 jaar
Moorslede

Zaterdag: optredens Willy Sommers en 
JeanPrez. Zondag: aperitiefconcert met 
feestdiner.
Locatie: Plantenkwekerij Vermeulen, 
Lindenweg 1, Moorslede
Info: moorslede.landelijkegilden.be

Zondag 8 september
Happen en trappen
Schiplaken

Culinaire fietstocht langs landelijke 
wegen. Vertrek tussen 11.30 en 13 uur.
Locatie: Zaal Den Bosuil, Bieststraat 
233, Hever
Info: schiplaken.landelijkegilden.be

Zaterdag 14 september
Boerenmarkt
Moorslede

Wanneer: van 8 tot 12 uur
Locatie: Markt,Moorslede
Info: moorslede.landelijkegilden.be

5
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Ontdek nog meer  

activiteiten op  

dorpindekijker.be



   Welkom op  
het dak van België

Nationale Streekzoektocht 
Landelijke Gilden

Bütgenbach en Büllingen  
van 18 mei  
tot 1 september 2019
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Cultuur en 
natuur voor 
iedereen

Maak kennis met de cultuur en 
de indrukwekkende natuur van de 
Noord-Eifel in Oost-België. Met zijn 
uitgestrekte weiden en bossen, met 
beekjes doorspekte valleien en 
idyllisch stuwmeer nodigt de regio je 
uit tot ontspanning. Natuurliefhebbers, 
wandelaars, fietsers en rustzoekers 
komen hier dan ook volop aan hun 
trekken. ◗

Bütgenbach  
en zijn meer

Het 120 ha grote stuwmeer op de 
Warche is zowat het centrum van het 
typische Eifellandschap dat bestaat 
uit een aaneengeregen gebied van 
ongerepte natuur, grote bossen, 
uitgestrekte groene stukken land, 
prachtige heggen en beschermde 
natuurgebieden. Aan de rand van 
het meer, op het grondgebied van de 
gemeente Bütgenbach, ligt het Sport- 
en Vrijetijdscentrum Worriken, waar 
je zowat alle watersporttakken kan 
beoefenen.

Welkom in Oost-België!

Een klein paradijs
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Hoogstgelegen 
gemeente

Büllingen is de meest oostelijke en 
hoogstgelegen Belgische gemeente. 
Een landelijke en agrarisch ingestelde 
regio met 27 dorpen en gehuchten. 
Bijna de helft van haar grondgebied is 
bebost. De religieuze verbondenheid 
uit zich vandaag nog altijd in de vele 
wegkruisen, kerken en kapellen in een 
typische streekeigen bouwstijl. ◗

Een streek vol 
afwisseling en 
mogelijkheden
Actieve vakantiegangers verwachten 

veel afwisseling. En die is er! Fietsen 
en wandelen zijn daarbij uiteraard de 
toppers, maar er zijn ook vele andere 
mogelijkheden om te sporten en 
tegelijk de regio en de mensen beter 
te leren kennen. Daarnaast brengen 
allerlei bezienswaardigheden en goed 
bewaard gebleven monumenten de 
geschiedenis van dit grensgebied 
tot leven. De inwoners zijn trots op 
hun regionale producten en de vele 
tradities die ze in ere houden. ◗

Werken  
in eigen streek

Land- en bosbouw blijven een 
belangrijke rol spelen in deze 
uitgesproken plattelandsregio. 
Tegelijkertijd kenmerken ze het 
bijzondere en typische landschap van 
weilanden, hagen en bossen. Door de 
realisatie van een gemeenschappelijke 
industriezone hebben veel bedrijven 
een plaats gevonden om handel te 
drijven. Opvallend daarbij is het groot 
aantal houtverwerkende bedrijven in 
de bouw- en meubelsector. Daarnaast 
zijn er de vele hotels en restaurants 
die met een gevarieerd, culinair en 
regionaal aanbod van wild, vis en 
rundvlees fijnproevers aantrekken. Al 
deze sectoren, diensten en bedrijven 
zorgen ervoor dat bijna iedereen aan 
de slag kan in eigen regio.  ◗

vlakbij!

Kommen Sie nach O
stbelgien und 

erleben Sie di
e 

typische Eifel-Landschaft, u
mgeben von unb

erührter 

Natur, großen 
Wäldern, weiten grünen L

andstrichen, 

schönen Heckenlandscha
ften und Naturschutzge

bieten. 

Eine ländlich un
d landwirtschaftlich 

geprägte Region 

mit religiöser V
erbundenheit

, sichtbar an 
den vielen 

Wegekreuzen, K
irchen und K

apellen. Gerd
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Wie mag er deelnemen?
Iedereen mag deelnemen! Breng 

vrienden en kennissen mee en 
laat hen genieten van deze leuke 
en spannende zoektocht in een 
fantastische streek. 

Hoe kan ik deelnemen?
Met de auto of met de fiets.

Hoe lang zijn de routes?
De fietsroute is 30 km lang, de 

autoroute is met zijn 48 km iets 
langer en loopt deels over andere 
wegen. 

Wanneer kan ik  
de zoektocht rijden?
Van 18 mei tot en met 1 september. 

Opgelet, op de hierna vermelde 
dagen kom je beter niet! 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 

trekt de wielerwedstrijd ‘Triptyque 
Ardennais’ door de streek en zijn 
grote delen van de tocht tijdelijk niet 
beschikbaar (triptyqueardennais.be). 

Op zondag 23 juni is de grote baan in 
Büllingen afgesloten vanwege een 
markt. Dat is een probleem voor de 
autoroute. 

Op zaterdag 27 en zondag 28 juli is de 
fietsroute rond Bütgenbach versperd 
door de organisatie van een triatlon 
en een wandelevent. 

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 op 
de kleine parking voor het kantoor 
van de Toeristische Dienst van 
Bütgenbach (gps: Marktplatz 13 a, 
4750 Bütgenbach).

Kom je de zoektocht fietsen, geef dan 
hetzelfde adres in. Parkeer op één van 
de gratis parkeerplaatsen tegenover 
de kerk en neem je fiets mee tot aan 
het kantoor van de Toeristische Dienst. 
Vlakbij, naast het politiekantoor, zijn er 

toiletten.

Waar vind 
ik de route
beschrijving 
met vragen 
en een 
deelnemings
formulier?

Bij de Toeristische Dienst van Bütgen-
bach krijg je een route beschrijving 
(auto of fiets) en een afgestempeld 
deelnemingsformulier (1 per aan-
wezige deelnemer).  Hier verneem je  
of er routeaan passingen zijn.

De routebeschrijving, het deel-
nemings formulier en een routekaart, 
gps- of smartphonebestand van 
de fiets- of autozoektocht kan je 
ook downloaden op onze website 
streekzoektocht.be. Let op, in dat 
geval moet je bij de Toeristische 
Dienst van Bütgenbach nog wel 
je deelnemingsformulier laten 
afstempelen. 

Wat doe ik met mijn ingevulde 
deelnemingsformulier?
Het ingevulde en afgestempelde 

deelnemingsformulier moet je 
uiterlijk op 6 september 2019 
terugzenden (poststempel telt) naar: 
Ländliche Gilden, Streekzoektocht, 
Malmedyer Strasse 63,  
4780 Sankt Vith.

Hoe weet ik  
of ik gewonnen heb?
Als je gewonnen hebt, word je per 

e-mail of schriftelijk uitgenodigd 
voor de prijsuitreiking op zondag 
6 oktober 2019. 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.

Info startplaats
Tourist Info Bütgenbach
Marktplatz 13a, 4750 Bütgenbach

Openingsuren
mei–juni:  

dinsdag-vrijdag van 9 tot 16 uur, 
zaterdag van 9 tot 15 uur,  
zondag van 10 tot 13 uur,  
maandag gesloten

juli–augustus:  
maandag-zaterdag van 9 tot 16.30 uur, 
zon- en feestdagen van 9 tot 15 uur

1 september:  
van 10 tot 13 uur

Telefoon: 080 86 47 23
E-mail: touristinfo@butgenbach.be
Website: butgenbach.info
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Je wilt deelnemen 
en goed voorbereid 
vertrekken 
lees hiernaast de antwoorden 
op veelgestelde vragen



Evenementen

Prikbord  
Bütgenbach en 

Büllingen

Bütgenbach

Elke 2de en 4de dinsdag: markt 

24 en 25 mei:  wielerwedstrijd  
(auto- en fietsroute tijdelijk versperd)

16 juni: rommelmarkt

9 juli: vrijetijdsmarkt

20 juli: zomerfeest op de Markplaats 

27 juli: triatlon in Worriken (fietsroute versperd)

27 en 28 juli:  internationale zomerwandeling  
(fietsroute versperd)

Büllingen

Elke 1ste dinsdag: markt

24 en 25 mei:  wielerwedstrijd  
(auto- en fietsroute tijdelijk versperd)

23 juni: voorjaarsmarkt (autoroute versperd)

29 juni tot 1 juli: kermis in Rocherath-Krinkelt

20 tot 22 juli: kermis in Hünningen

27 tot 29 juli: kermis in Wirtzfeld

9 tot 12 augustus: kermis in Mürringen

17 tot 19 augustus: kermis in Büllingen en in Honsfeld
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Huur een 
elektrische 

fiets!
Onze route door Bütgenbach en 

Büllingen is mooi, maar erg heuvel-
achtig. Om optimaal van het landschap 

en de vergezichten te genieten, rijden 
niet-geoefende fietsers de tocht het 
best met een elektrische fiets. Lukt 

het je niet om je fiets mee te bren-
gen? Geen nood! Je kan op 4 plaatsen 

in Bütgenbach een elektrische fiets 
huren. Deze locaties liggen niet ver 

van de startplaats. Vooraf telefonisch 
reserveren is aangewezen. 

Hotel Bütgenbacher Hof
Marktplatz 8, 4750 Bütgenbach 

Telefoon: 080 44 42 12
E-mail: info@hbh.be

Website: hbh.be 

Hotel du Lac
Seestrasse 53, 4750 Bütgenbach 

Telefoon: 080 44 64 13
E-mail: info@hoteldulac.be

Website: hoteldulac.be 

Hotel Eifelland
Seestrasse 5, 4750 Bütgenbach 

Telefoon: 080 44 66 70
E-mail: info@hoteleifelland.be

Website: hoteleifelland.be 

Sport en Vrijetijdscentrum 
Worriken

Worriken 9, 4750 Bütgenbach 
Telefoon: 080 44 69 61

E-mail: info@worriken.be
Website: worriken.be

Op stap
Misschien blijf je wel een paar dagen plakken in deze mooie regio. Als 

dat het geval is, durven we je de volgende excursies aan te raden:

Ardenner Cultur Boulevard
Hergersberg 1, 4760 Büllingen
080 54 87 29, 
ardenner-cultur-boulevard.net
De Ardenner Cultur Boulevard herbergt naast ver-

schillende musea ook een hotel, een restaurant, een 
bistro, een cafetaria en winkels.

ARS Krippana
Kerststallen en kerststallenkunst uit Europa.  
 
ARS Figura
Antieke poppen, meesterlijk in scène gezet in nage-
maakte woonkamers en winkels uit de 19de eeuw. 
 
ARS Tecnica
100 modeltreinen en 2.000 meter sporen.  
 
ARS Mineralis
Fascinerende wereld van edelstenen en een selectie 
van mineralen, fossielen, sieraden, natuurlijke hulp-
middelen, cadeau-ideeën en kunst- en designstukken.  
 
ARS Ardenn NIEUW!
Vijf kunstenaars presenteren werken onder het 
thema ‘Beweging tussen Oost en West’. 
 
Herba Sana 
Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn
 080 44 00 55 
info@herba-sana.beIm, herbasana.be
Op een terrein van 2 hectare werd een zone van 

8.000 m2 aangelegd met 144 geneeskrachtige planten. 
Op de rest van het terrein ontdekken de bezoekers de 
typische en buitengewone flora van de Hoge Venen.

Railbike Hoge Venen
Am Breitenbach, 4750 Leykaul
080 68 58 90, 
info@railbike.be, railbike.be
Heen- en terugrit van 7 km op het voormalige spoor 

van de Vennbahn. Een tocht langs prachtige land-
schappen en de natuur van de Hoge Venen.

Burcht Reinhardstein
Chemin de Chêneux 50, 4950 Waimes
080 44 68 68, 
info@reinhardstein.net, reinhardstein.net
Deze hoogstgelegen middeleeuwse burcht van 

België ligt aan het riviertje de Warche en werd in 
1970 steen per steen herbouwd. Binnen in de burcht 
vind je een statige verzameling meubels, wapens en 
wandtapijten.

Baugnez 44 – Historical Center
Route de Luxembourg 10, 4960 Malmedy
080 44 04 82,
info@baugnez44.be, baugnez44.be
Het Baugnez 44 Historical Center toont de laat-

ste grote operaties en veldslagen die plaatsvon-
den tijdens het offensief ‘Wacht am Rhein’. Het is 
gewijd aan de Ardennenoorlog en het bloedbad van 
Baugnez-Malmedy.

Paardenmelkerij Kessler
Honsfeld 20 A, 4760 Büllingen
0479 38 39 73
info@stutenmilch.be, stutenmilch.be
Een interessante bestemming is de paardenmelke-

rij van de familie Kessler. Zij veranderden hun idylli-
sche boerderij de afgelopen jaren in een paradijs voor 
Haflingers. Je leert er alles over paardenmelk en de 
producten die ervan gemaakt worden. Je mag ook naar 
het melken van de merries gaan kijken en proeven van 
de lekkere melk. Voor de kinderen is er een kinder-
boerderij. Je moet wel vooraf reserveren! ◗

Op ostbelgien.eu/nl  
vind je nog veel meer informatie  
over wandelen, fietsen, beleven,  
eten, slapen en evenementen  
in Oost-België.
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Overnachten 
en eten

met korting
Alle overnachtingsmogelijkheden 

in Bütgenbach en Büllingen vind je op 
butgenbach.info en buellingen.be. 

Volgende hotels, vakantieverblij-
ven en restaurants bieden jou en je 

gezin een korting aan. Vergeet bij boe-
king niet te vermelden dat je aan de 
Nationale Streekzoektocht zal deel-

nemen en toon ter plaatse ook je afge-
stempelde deelnemingsformulier!

Op de route, maar ook daarbuiten, 
zijn er heel veel charmante horeca-

zaken te vinden. Je kan er lekker eten 
voor een eerlijke prijs. Als je dat van 
plan bent, neem dan wat extra cash 

geld mee, want op heel wat plaatsen 
vraagt men om contant te betalen.

Hotels
HotelRestaurant Bütgenbacher Hof  
Marktplatz 8, 4750 Bütgenbach 
hbh.be, info@hbh.be 
080 44 42 12 
10 % korting op een overnachting  
in halfpension
 
HotelRestaurant Drosson 
Kirchenseite 8, 4761 Büllingen 
(Wirtzfeld) 
drosson.be, info@drosson.be 
080 64 71 17  
10 % korting op een overnachting
 
Zentrum Worriken  
Worriken 9, 4750 Bütgenbach 
worriken.be, info@worriken.be 
080 44 69 61 
10 % korting op een overnachting  
in het sporthuis of bij het huren  
van een vakantiewoning

HotelRestaurant International 
Trierer Str. 1, 4760 Büllingen 
international-bullingen.be 
info@international-bullingen.be 
080 33 83 00  
gratis voorgerecht bij bestelling van 
een hoofdgerecht (6 scampi in knof-
lookroomsaus of rundercarpaccio)

Hotel Eifelland 
Seestr. 5, 4750 Bütgenbach 
hoteleifelland.be 
info@hoteleifelland.be 
080 44 66 70 
1 lunchpakket per persoon aan halve prijs 
bij een overnachting, 1 gratis lunchpakket 
per persoon bij twee overnachtingen

HotelRestaurant Schröder 
Losheimergraben 13,  
4760 Büllingen 
hotel-schroeder.be 
info@hotel-schroeder.be 
080 54 80 59 
gratis aperitief van het huis bij een ver-
bruik vanaf € 15 per volwassene, kinde-
ren krijgen een gratis ijsje als dessert
 
HotelRestaurant Eifeler Hof 
Manderfeld 
Manderfeld 304, 4760 Büllingen 
eifelerhof.be, info@eifelerhof.be 
080 54 88 35 
gratis aperitief van het huis  
(met of zonder alcohol) bij het eten

Vakantieverblijven
Bauernhof Hof Kriemisch  
Lanzerath 101, 4760 Büllingen 
hof-kriemisch.info 
andreafasch@gmail.com 
0487 51 69 02 
10 % korting op een overnachting  
met ontbijt

L’Hacienda 
Lanzerath 132, 4760 Büllingen 
lahacienda.eu 

demarellea@gmail.com 
0468 25 91 59 
een welkompakket en 10 % korting  
op een overnachting

Ferienwohnung Fernblick  
Manderfeld 373, 4760 Manderfeld 
(Büllingen) 
ferienwohnung-fernblick.be 
h.paasch@belgacom.net 
0477 74 83 95 
10 % korting op een overnachting

Villa Natica  
Burgstr. 37, 4750 Bütgenbach 
villanatica.be, info@villanatica.be 
0492 31 97 31 
10 % korting op een verblijf (maan-
dag-vrijdag) in Villa Natica (18 personen), 
5 % korting op een verblijf (maandag- 
vrijdag) in het huis (6 personen)

Ferienhaus De Ploeg 
Manderfeld 356, 4760 Manderfeld 
(Büllingen) 
vakantiehuisdeploeg.be 
info@vakantiehuisdeploeg.be 
0496 38 83 24 
bij elke boeking een fles wijn en zelf-
gemaakte koekjes of een doosje pralines

Restaurants
Restaurant Brüls  
Monschauer Str. 6, 4750 Bütgenbach - 
100 m lager dan de Tourist-Info 
restaurant-bruels.be 
info@restaurant-bruels.be 
080 44 48 09 
een glas champagne met drie kleine  
delicatessen 

Imbiss SnackIn  
Brückberg 18, 4760 Büllingen 
stay-in.be, daniela@stay-in.be 
080 44 51 22 
een gratis ijsje bij een verbruik vanaf  
€ 10 per persoon
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CADEAUTIP! De Vakantiecheque 
koop je eenvoudig en snel op 
www.logereninvlaanderenvakantieland.be

Altijd te kort, 
nooit ver weg.

Open Tuinen_advertentie_202x267mm.indd   1 08/04/2019   09:55
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Samen koken, da’s plezant! Nog leuker is alles samen opeten!
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Antwerpen
Tot 15 september

Fietszoektocht
Heist-op-den-Berg
Fietsroute van ongeveer 20 km. Dit jaar trekt de tocht rich-
ting Booischot. Deelnemingsformulieren: Eduard Straetmans 
(Oude Gendarmeriestraat 67); Dienst Toerisme Heist-op-den-
Berg (Postweg 6); Fietsen Geuens (Oude Godstraat 12); Halderse 
Boekhandel (Leopoldlei 88 in Hallaar).
Prijs: € 5 per deelnemingsformulier
Info: 0498 80 91 09, wyns.jos@skynet.be

Tot 20 september

Fotozoektocht
Geel-Bel
Een lus van 10 km doorheen de parochie Bel, een tweede 
lus van 1 km met een extra opdracht. Prijzenpot: € 750 
in waardebonnen. 
Deelnemingsformulieren: Toerismehuis De Waag 
(Markt 1), Taverne Kleine Volmolen (Bel 149) en Taverne 
Belshof (Veltjensstraat 39)
Prijs: € 5 per formulier
Info: 014 58 24 61, joshoremans@telenet.be, 
landelijkegildebel.be

Van 1 juni tot 18 augustus

Fietszoektocht
Herenthout
Iedereen kan een prijs winnen. De hoofdprijs is het gewicht 
van de winnaar in landbouwproducten.
Locatie: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Ter Voncke 
(Vonckstraat 17 in Herenthout)
Prijs: € 6 per formulier
Deelnemingsformulieren: GOC Ter Voncke (Vonckstraat 
17) en Aveve (Cardijnlaan 13)
Info: 014 51 63 44, 0498 36 53 45, 
j.geeraerts1951@telenet.be, 
herenthout.landelijkegilden.be

Pinkstermaandag 10 juni

Haafkoopdag
Retie
Verkoop per opbod van landbouwmateriaal, tuingereed-
schap, fietsen … Binnenbrengen en bezichtigen vanaf 8 
uur. De verkoop start stipt om 13.30 uur.
Wanneer: vanaf 8 uur
Locatie: Terrein Ruiters (Bremelshoef in Retie)
Informatie: 0474 97 20 68, lgschoonbroek@gmail.com, 
landelijkegildenschoonbroek.be

Van vrijdag 14 tot zondag 16 juni

Hoevefeesten
Kalmthout
Vrijdagavond om 20 uur: tractorwijding, luchtballonvaar-
ten en daarna Boerenbal. Zaterdag van 13 tot 18 uur: kin-
dernamiddag met koets-, tractor- en ponyritjes. Ook de 
ouderwetse zwiermolen, de kinderboerderij, de stroberg 
en de springkastelen staan weer opgesteld, naast allerlei 
andere kinderanimatie. Zondag: hoevefeesten van 10 tot 
18 uur met het kettingzaagsculpturenfestival, een steek-
spel door ‘Ridders te Paard’ en allerlei demonstraties.
Locatie: ’t Cruysackershof (Kruisbos 17 in Kalmthout)
Info: jos.arnouts@skynet.be

Van 14 juni tot 25 augustus

Fotofietszoektocht
Zandhoven
Ontdek de groene omgeving van Zandhoven tijdens een 
tocht van 25 km. Prijsuitreiking op zondag 8 september 
tijdens de Landbouwdag, in de parochiezaal van Zandhoven. 
Deelnemers die aanwezig zijn op de prijsuitreiking win-
nen een prijs.
Prijs: € 5 per formulier
Deelnemingsformulieren: Aveve-centrum Dirk Verelst 
(Amelbergastraat 74); Slagerij Het Vleesgegroet, 
(Amelbergastraat 67) en KBC-verzekeringen Luc Van 
Hove (Amelbergastraat 33). Als deze 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 16 juni

Trap- & Smultocht
Lippelo
Fietstocht langs landelijke wegen en langs drie stopplaat-
sen met een hapje en een drankje. We sluiten de fietstocht 
af met een lekkere barbecue.
Wanneer: vanaf 13 uur
Locatie: Tuinbouwbedrijf M. Goossens (Oppuurseweg in 
Lippelo)
Info en inschrijven (verplicht): 0476 49 52 22, 
dirk.gevels@skynet.be

Van 20 juni tot 31 augustus

Zomerfotozoektocht
Wiekevorst
Fotozoektocht van 20  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 
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(Wiekevorst-Dorp 10); Aveve Tuincentrum Vermeulen 
(Kruisstraat 9); Café Nieuwendyck (’s Herenweg 1 in 
Itegem).
Prijs: € 7 per formulier
Info: 0476 27 70 09, lgwiekevorst@gmail.com, 
wiekevorst.landelijkegilden.be

Zondag 23 juni

Ronde van Klein Brabant
Zie pagina 21.

Zondag 23 juni

Culinaire fietstocht
Zoersel
Fietstocht van 31 km langs 6 stopplaatsen.
Wanneer: vertrek tussen 10 en 12.30 uur
Locatie: kerststal (Einhoven in Zoersel)
Prijs: € 20, € 12 kind geboren 2007 en later
Info: 03 384 36 85, 0472 79 93 52, 
a.christiaensen@yahoo.com
Inschrijven: voor 15 juni door storting op rekening  
BE15 7360 4453 9030, met vermelding ‘culinaire fiets tocht 
+ aantal personen + keuze: hamburger of stoofvlees’

Zondag 30 juni

Olmense hap & trap
Olmen
Een fietstocht langs drie moderne land- en tuinbouwbe-
drijven, waar je telkens een hapje kan krijgen. We sluiten af 
op het varkensbedrijf 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

Van 1 juli tot 31 augustus

Fotozoektocht langs schooltuinen
Berlaar
Fietsfotozoektocht van 25 km. De hoofdprijzen zijn waarde-
bonnen van € 140, € 100 en € 70. Deelnemingsformulieren: 

’t Boekenwinkeltje (Markt 52); Café Ballaer (Markt 27), 
Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62). 
Locatie: OC Ballaer (Markt 27 in Berlaar)
Prijs: € 7 per formulier
Info: 03 422 57 22, wim.ceulemans3@telenet.be

Van zaterdag 13 tot maandag 15 juli

Hoevefeesten
Kasterlee
Zaterdag vanaf 12 uur: Kastels kampioenschap voor wie-
lertoeristen die geen licentie hebben van een wielerbond. 
G-sporters rijden hun eigen koers. Zondag: hoevefeesten 
met eucharistieviering, fietszoektocht, opendeur op het 
kalverenbedrijf, demonstratie van boerenpaarden met 
werktuigen, springkasteel, eten en drinken. Gratis kin-
dertombola om 18 uur. ’s Avonds: prijsuitreiking fietszoek-
tocht. Maandag: zettersprijskamp. Inschrijven vanaf 19 uur.
Locatie: familie Hermans (Straaleind 19 in Kasterlee)
Info: 0497 44 28 68, guy.vandeperre@kasterlee.be, 
kasterlee.landelijkegilden.be

Zondag 28 juli

Pulderbos bikt en biket
Pulderbos
Bewegwijzerde fietstocht met op de stopplaatsen achter-
eenvolgens een aperitief, soep, een tussengerecht, een 
hoofdgerecht en een dessert.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Ruiterhal (Kleinheide in Pulderbos)
Info en inschrijven (verplicht): 0476 38 13 64, 
guido.wolput@yahoo.com, 
pulderbos.landelijkegilden.be

Zaterdag 3 augustus

Elzestraat Midzomert
Sint-Katelijne-Waver 
Feestelijke barbecue vanaf 15.30 uur. Om 19 uur een op-
treden van de Elzestraatse Linedancegroep. Optreden 
van Sam Gooris om 20.30 uur. Om 21 uur een spetterend 
optreden van Bar Clochard, een coverband van muzikale 
vagebonden. Zij brengen een schitterend livespektakel. 
Afterparty met dj.
Wanneer: vanaf 15.30 uur
Locatie: Bedrijf Bert De Keyser (Walemstraat 143 in 
Sint-Katelijne-Waver)
Prijs: barbecue te betalen, de optredens zijn gratis
Info en inschrijven barbecue (tot 26 juli): 0474 22 10 84, 
j.liekens@pandora.be, 
sint-katelijne-waver-elzestraat.landelijkegilden.be

Zondag 4 augustus

Volkoremet
Lichtaart
Uniek oogst- en hobbyfeest, dat met zijn 140 standjes 
een van de grootste ambachten- en folkloremarkten van 
Vlaanderen is. Dit jaar zijn de kinderknuffelboerderij en 
de rijdende beiaard uit Praag de blikvangers. Landelijke 
Gilde Lichtaart steekt de barbecue aan.
Wanneer: van 11 tot 18 uur

Locatie: achter de kerk (Schoolstraat in Lichtaart)
Prijs: € 4, gratis kind -12 jaar en rolstoelgebruikers
Info: 014 55 41 75, vic.peeters@scarlet.be, 
lichtaartsekloppers.be/volkoremet

Zondag 4 augustus

Gewestelijke fietstocht en barbecue
Berlaar
Jaarlijkse fietstocht in de landelijke omgeving van Heist-
op-den-Berg. Vanuit elk dorp fietsen we in groep naar de 
verzamelplaats in Berlaar, waar we vanaf 15 uur genieten 
van een heerlijke barbecue. De vertrekplaatsen en -uren 
zijn afgesproken met de plaatselijke afdelingen.
Wanneer: vanaf 14 uur
Locatie: Hoeve Busschots (Kijfbossen 2 in Berlaar)
Info en inschrijven: via de plaatselijke afdelingen

Zaterdag 10 augustus

LG 125 Hofrock
Zandhoven
Optredens van Amelie & Bob, White Shoes en Band 
Marginal om het 125-jarig bestaan van de gilde te vieren.
Wanneer: vanaf 20 uur
Locatie: Feesttent (kruispunt Bruggestraat-
Boutersemdreef in Zandhoven)
Prijs: € 5
Info: lg.zandhoven@gmail.com, 
zandhoven.landelijkegilden.be
Kaarten: 0474 75 84 95, bij de bestuursleden, 
Aveve-centrum Dirk Verelst (Amelbergastraat 74), 
Slagerij Het Vleesgegroet (Amelbergastraat 67) en 
KBC-verzekeringen Luc Van Hove (Amelbergastraat 33)

Zondag 11 augustus

Familiedag
Zandhoven
Dorpsfeest om het 125-jarig bestaan van de gilde te vieren: 
een misviering in de tent, tractorwijding, rondrit tractoren, 
blotevoetenpad, een Decap-orgel, ambachten, houtzage-
rij in werking, foodtrucks, schapendrijver, roofvogels … 
Wanneer: vanaf 9.30 uur
Locatie: Feesttent (kruispunt Bruggestraat-
Boutersemdreef in Zandhoven)
Info: lg.zandhoven@gmail.com, 
zandhoven.landelijkegilden.be
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Zondag 11 augustus

Boerengolf, boogschieten en  
bokes in de wei
Westmalle
Wanneer: van 14 tot 18 uur
Locatie: weide Oude Molenstraat (Oude Molenstraat in 
Westmalle)
Prijs: gratis deelname 
Info: 03 312 10 44, ludo.van.looveren@verz.kbc.be, 
westmalle.landelijkegilden.be

Donderdag 15 augustus

Gymkana 
Schriek
Landelijke Gilde Schriek zoekt de beste tractorchauffeur 
aan de hand van tien proeven. Ook kinderen kunnen mee-
dingen! Randanimatie met tractorzegening, springkaste-
len, stroberg, oldtimershow, barbecue en sfeeroptreden.
Wanneer: vanaf 9 uur
Locatie: kerkplein Schriek (Leo Kempenaersstraat 14 in 
Schriek) 
Prijs: gratis toegang
Info: 0499 18 14 81, van_goolen_kenny@hotmail.com, 
lgschriek.be

Zondag 25 augustus

Hoevetocht
Lichtaart
Fietszoektocht van boerderij tot boerderij, over een par-
cours van 20 km. Op elke stopplaats is er een volksspel. 
Iedereen wint een prijs. Wist je dat je zelfs fietsen kunt 
winnen en dat er ook kinderprijzen zijn? Drank en snacks 
de hele de dag te verkrijgen. 
Wanneer: vertrek tussen 12 en 14 uur 
Locatie: Ligahof (Schoolstraat in Lichtaart)
Prijs: € 6
Info: 0484 66 24 83, 
lglichtaart@telenet.be, lichtaart.landelijkegilden.be

Zondag 25 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 St.Bernardus.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 15 uur
Locatie: Sint-Bernardusrotonde (Leo Kempenaersstraat 
1 in Schriek)
Prijs: € 8
Info en inschrijven: 0478 29 10 89, luc@lgschriek.be of 
bij de handelaars in Schriek

Zaterdag 7 september

100 jaar LG: Westmal Schlagert 
Westmalle
Optredens van Sammy Moore, Johan Vleugeleers en 
Torsten. DJ Benny zorgt voor de omkadering.
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: weide Oude Molenstraat (Oude Molenstraat in 
Westmalle)
Prijs: € 5 voorverkoop, € 7 kassa 
Info: 03 312 10 44, ludo.van.looveren@verz.kbc.be, 
westmalle.landelijkegilden.be

Zondag 8 september

Fietselieren
Zie pagina 21.

Zondag 8 september

Landbouwdag
Westmalle
Landbouwdag met optreden van Johnny Jones, eten en 
drinken en allerlei randanimatie. Feesteditie ter gele-
genheid van het 100-jarig bestaan.
Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: weide (Oude Molenstraat in Westmalle)

Zaterdag 14 september

Lichtjeswandeling
Pulderbos
Een feeërieke wandeltocht langs sfeervol verlichte wegen.
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: Feesttent aan de molen (Molenheide in 
Pulderbos)
Info: 0476 38 13 64, guido.wolput@yahoo.com, 
pulderbos.landelijkegilden.be

Zondag 23 juni

Ronde van Klein Brabant
Vierde editie van deze recreatieve tocht in het Antwerpse 
Klein Brabant, het Vaartland en provincie Vlaams-Brabant. 
Je kunt kiezen uit twee routes: 23 en 45 km. Tijdens de 
fietstochten geniet je van de mooie schilderachtige streek. 
In het Hertsveld in Leest kan je een pauze nemen, mid-
den in de velden, en genieten van een koffie of een pintje.

Fietsen: 23 km en 45 km 
Startplaats: Dienstencentrum De Nieuwe Ark 
(Kerkstraat 34 in Ruisbroek) 
Wanneer: vertrek tussen 9 en 15 uur
Prijs: € 5, gratis kind -6 jaar (verzekering, appel, 
aandenken en een tombolaticket inbegrepen)
Info: 0467 01 60 84, rondekleinbrabant2019@telenet.be

Zondag 8 september

Fietselieren
27ste editie van deze fietshappening, die elk jaar vertrekt 
op een andere locatie in het Lierse Pallieterland. De toch-
ten lopen langs rustige, landelijke wegen. De kronke-
lende Nete en haar dijken zijn een echt fietsparadijs. Je 
kan Fietselieren ook combineren met een bezoek aan het 
pittoreske stadje Lier. Op de stopplaatsen en op de aan-
komstplaats geniet je van de gezellige sfeer, een hapje 
en een drankje.

Fietsen: 25 km en 45 km
Startplaats: Parochiezaal (Mechelsesteenweg 233  
in Lier), ruime parking aanwezig
Wanneer: vertrek vanaf 9 uur
Prijs: € 3, gratis kind tot 12 jaar
Info: 0477 75 69 25, luc.florus@skynet.be, 
landelijkegilden.be/lier-noord
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Ontdek het beste wat het buitenleven te bieden heeft!
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Limburg
Zondag 2 juni

Zeepkistenrace
in Rutten
Race met zelfgebouwde of verbouwde voertuigen met 
stuur en rem, maar zonder pedalen en motor.
Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: Motstraat (Rutten)
Prijs: gratis toegang, € 5 inschrijvingsgeld race
Info: 0476 27 5115, francis.decelle@telenet.be, 
rutten.landelijkegilden.be
Inschrijven: voor deelname aan de race

Pinkstermaandag 10 juni

Haspengouwse Gordel
Zie pagina 24.

Zaterdag 15 juni

Tractorzegening
Werm
Optocht met tractoren en zegening. Op de binnenkoer 
van de boerderij kan je terecht voor een hapje en drankje.
Wanneer: 18 uur
Locatie: Boerderij Bert Broeders (Onderstraat 22 in 
Werm)
Info: 0474 64 85 85, bert.broeders@telenet.be

Zaterdag 15 juni

Quinoa meets Eigen Kweek
Opglabbeek
De gilden van Gruitrode en Opglabbeek organiseren sa-
men met KVLV en de Wereldwinkel een benefietavond. De 
kookploegen gaan aan de slag met een combinatie van 
fairtradeproducten (quinoa, ananas, kokos, koffie … ) en 
producten van eigen bodem (blauwbessen, asperges …). 
Naast een aperitief, een vijftal hapjes en wereldse muziek 
krijg je ook meer uitleg over Trias en de Noord-Zuidwerking 
van Landelijke Gilden. 
Wanneer: 18.30 uur
Locatie: den ichter (Gildenstraat in Opglabbeek)
Prijs: € 20
Info en inschrijven: 0470 21 51 14, 
stefanie.jansen@landelijkegilden.be

Zaterdag 15 juni

Optreden ‘de Bjëtels’
Rutten
Optreden van kleinkunst- en muziekgroep de Bjëtels uit 
Tongeren ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan en 
Dorp in de kijker 2019. 
Wanneer: deuren open vanaf 19 uur,  
optreden om 20.30 uur

Locatie: Sint-Evermaruszaal (Motstraat 7/1 in Rutten)
Prijs: € 7 leden, € 10 anderen
Info en inschrijven: 0473 79 16 17, jan@tesseur.be, 
rutten.landelijkegilden.be

Zondag 16 juni

Happen en Trappen
Bocholt
Fietstocht van 35 km.
Wanneer: vertrek tussen 10 en 14 uur
Locatie: De Dam (Eikenlaan in Bocholt)
Prijs: € 10
Info en inschrijven: 0495 32 66 81, 
luc_martens1@telenet.be, 
bocholt-kaulille.landelijkegilden.be

Zondag 16 juni

Mopertingen Kermis
Mopertingen
Draaimolen, vis- en schietkraam en een grimeerstand. 
Gezellige toog. Voor wie honger heeft, zijn er smoutebol-
len en frietjes. De fanfare zorgt met vrolijke deuntjes voor 
een muzikale omkadering.
Wanneer: vanaf 14 uur
Locatie: aan de kerk (Sint-Catarinastraat in 
Mopertingen)
Info: 0495 89 67 06, jurgen.valkeneers@telenet.be 

Zaterdag 29 juni

St.-Benediktusviering
Lozen
Om 19 uur is er een eucharistieviering in de kerk. Daarna 
serveren we in de Leemskuil heerlijke streekgerechten. 
Vanaf 20 uur breekt het spektakel los met de verkoop 
per opbod van kleinvee en land- en tuinbouwproducten.
Locatie: De Leemskuil (Hamonterweg, naast kerk in 
Lozen)
Prijs: € 7 voorverkoop, € 9 kassa (1 drankje, spek met 
eieren of boekweitkoek en nagerecht)
Info en inschrijven: 0472 56 22 00, 
frans_boonen@telenet.be

Zondag 30 juni

Tractorzegening
Bocholt
Oude en nieuwe tractoren verzamelen vanaf 9 uur op het 
kerkplein in Bocholt. Daarna is er een barbecue. 
Wanneer: 9 uur 
Info en inschrijven (barbecue): 0495 32 66 81, 
luc_martens1@telenet.be, 
bocholt-kaulille.landelijkegilden.be

Van vrijdag 12 juli tot zondag 1 september

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. Boerderijvakantie ter waarde van € 200 te winnen. 
Wanneer: van 10 tot 18 uur
Locatie: Lindebosstraat (Linde-Peer)
Prijs: € 3
Info: 011 63 13 31

Zondag 28 juli

Toeren rond Tongeren
Zie pagina 24.

Van 1 augustus tot 31 oktober

Mysterie 680
Velm
Langlopende wandelzoektocht van 6 km langs 10 spandoe-
ken, georganiseerd in het kader van de Sint-Trudofeesten. 
Broeder Waltherus, monnik van de Sint-Trudoabdij werd 
vermoord, maar door wie? 
Deelnemingsformulieren: kiosk (Gemeenteplein Velm)
Prijs: gratis
Info: landelijkegildevelmhalmaal@gmail.com

Vrijdag 9 augustus

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

Zondag 11 augustus

Fietsen in het land van Loon
Zie pagina 24.

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus

Kunst, cultuur en ambacht
Herk-de-Stad
Een honderdtal kunstenaars exposeren. Workshops en anima-
tie voor de kinderen. Gezellig zomerterras met drank, hapjes, 
Limburgse vlaai en livemuziek in een prachtig Haspengouws 
decor. Een event ten voordele van de vzw U/Turn.
Wanneer: zaterdag vanaf 14 uur, zondag vanaf 10 uur
Locatie: Hoogstamboomgaard (Sint-Truidersteenweg 
161 in Herk-de-Stad)
Prijs: gratis toegang
Info: betty.steenbergen@gmail.com
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Zondag 25 augustus

Maaslandse Gordel
Zie pagina 24.

Zondag 1 september

Smeltroute
Meeuwen, Opglabbeek en Gruitrode
Fietstocht van 30 km langs de mooiste plekjes van de nieu-
we fusiegemeente, met een startplaats in elke gemeente 
én in elke gemeente een lekker hapje.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 15 uur
Locaties: JH De Mans (onder voorbehoud – Lierstraat 20 
in Meeuwen); Kimpenhof (Laerstraat 3 in Opglabbeek) 
en KSA-lokaal (Kruisveldstraat in Gruitrode)
Prijs: € 5 leden en jeugdverenigingen, € 8 anderen, 
gratis kind -10 jaar
Info en inschrijven: lg.oudsbergen@gmail.com, 0479 62 
60 38 voor Gruitrode, 0498 75 55 70 voor Opglabbeek en 
0494 15 98 77 voor Meeuwen

Zondag 1 september

Dieren- en tractorenwijding
Helchteren
Alle dieren groot en klein, maar ook kindertractoren en 
landbouwtractoren worden gewijd. Achteraf kunnen de 
deelnemers en de toeschouwers genieten van een ont-
bijt. Gratis tombola en kinderanimatie.
Wanneer: vanaf 9.30 uur
Locatie: kerk (Sonnisstraat in Helchteren)
Info: 0479 90 62 24, lghelchteren@scarlet.be 

Zondag 1 september

Zomers dorpsfeest
Meeswijk
Garageverkoop in het centrum. Wijding van tractors en 
landbouwmachines om 13 uur. Muzikale optredens om 
14 en 17 uur. Hapjes en drankjes. Voor de kinderen is het 
heerlijk klauteren tussen de strobalen.
Wanneer: vanaf 13 uur
Locatie: centrum Meeswijk
Prijs: gratis toegang
Info: 0475 74 37 85, mattyconings@hotmail.com

Pinkstermaandag 10 juni

Haspengouwse Gordel
Dit jaar viert de Gordel zijn 25ste verjaardag. Opnieuw zor-
gen tientallen vrijwilligers voor 3 mooie fietstochten, 3 
wandeltochten en een uitstekende omkadering om volop 
een van de mooiste streken van Vlaanderen te (her)ontdek-
ken! Om de beleving compleet te maken, serveren we jullie 
onderweg en op de startplaats eten en drinken om van te 
genieten. Op de startplaats zorgen we voor kinderanimatie.

Fietsen: ±30, ±45 en ±60 km
Wandelen: kleinestappenwandeling van 4 à 5 km, 
wandelingen van 7 en 14 km
Wanneer: vertrek tussen 8 en 15 uur
Startplaats: MTS Industriebouw (Lichtenberglaan 2049 
in Sint-Truiden)
Prijs: € 3 (appel, appelsap en verzekering inbegrepen)
Info: 011 30 37 13, dorien.verrecht@landelijkegilden.be, 
haspengouwsegordel.be

Zondag 28 juli

Toeren rond Tongeren
Toeren rond Tongeren start in het centrum van de oudste 
stad van België. Via twee fiets- en wandeltochten ontdek 
je het landelijke gedeelte van de stad. Tussendoor kan je 
even uitrusten met een hapje en een drankje. Klein en groot, 
jong en oud, sportief of ongeoefend, iedereen is welkom! 

Fietsen: 25 km en 45 km
Wandelen: 10 km en een gezinswandeling van 5 km
Startplaats: Sportpark De Motten (Kastanjewal in 
Tongeren)
Wanneer: vertrek tussen 8 en 15 uur
Prijs: € 2,50 (inclusief verzekering)
Info: 011 30 37 13, dorien.verrecht@landelijkegilden.be, 
toerenrondtongeren.be

Zondag 11 augustus

Fietsen in het land van Loon
Kom fietsen in de mooie streek rond Diepenbeek, Alken 
en Wellen. Je kunt kiezen tussen een grote en een klei-
ne ronde en vertrekken op een van de drie startplaatsen. 
Jong en oud zijn van harte welkom.

Fietsen: 35 en 55 km
Startplaatsen: Hoeve Maris (Laagsimsestraat 98 in 
Alken); Buurthuis Terlogt (Helstraat 22 in Diepenbeek);  
Aardbeienbedrijf Royen (Langenakkerstraat 132 a in 
Wellen)
Wanneer: vertrek tussen 9 en 15 uur
Prijs: € 3 (drankje, aandenken en verzekering 
inbegrepen), gratis -12 jaar
Info: 011 30 37 13, dorien.verrecht@landelijkegilden.be, 
fietseninhetlandvanloon.be

Zondag 25 augustus

Maaslandse Gordel
De 26ste editie van deze gezinsfietstocht door Rivierpark 
Maasvallei is ideaal om de zomervakantie mee af slui-
ten. Geniet van de adembenemende natuur en van de ty-
pische Maasdorpen. Op onze start- en stopplaatsen ver-
wennen we jullie met frisdranken, bieren, broodjes en 
echte Limburgse vlaai.

Fietsen: 30, 50 en 70 km
Startplaatsen: Gemeenschapscentrum (Hoekstraat 1 in 
Opgrimbie), Parochiecentrum (Hoogbaan 120 in Rotem)
Wanneer: vertrek tussen 8 en 15 uur
Prijs: € 4 (verzekering Sport Vlaanderen, tombola en 
routebeschrijving inbegrepen), gratis kind -13 jaar
Info: 089 76 24 78, landelijkegildeopgrimbie.be
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Activiteiten voor iedereen. Qualitytime voor het hele gezin!
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Oost-Vlaanderen
Zondag 2 juni

Schapendag Plus
Eeklo
Een leuke dag, georganiseerd door Landelijke Gilden in sa-
menwerking met het Plattelandscentrum Meetjesland en 
de werkgroep Schapen van Landelijke Gilden. Naast enkele 
demo’s (schapenrassen, klauwverzorging, scheren, wolate-
lier, eenden drijven) zetten we de hond bij de schaapsherder 
centraal, vandaar de term Schapendag Plus. Je ontmoet be-
langrijke partners in de regionale schapenbranche en maakt 
samen met een herder een wandeling langs de omwalling.  
Elke dierenliefhebber krijgt vandaag de kans om zijn favo-
riete dier te bewonderen. Er is ook een spectaculaire hon-
denshow rond Agility en Doggy Dance. Om 10.30 uur start op 
het binnenplein een hondenbelevingswandeling van 6,5 km 
voor grote en kleine honden en hun baasjes. Tussen 12 en 
16 uur Barbecue Deluxe: anderhalf uur onbeperkt genieten 
van heerlijke groenten en allerlei vleessoorten. 
Wanneer: 10 uur
Locatie: Streekcentrum Huysmanhoeve (Bus 1 in Eeklo)
Prijs: toegang gratis, € 2 per hond voor de wandeling,  
€ 20 barbecue
Info: 0473 93 31 10, 09 327 04 47, 
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be, 
plattelandscentrum.be
Inschrijven hondenbelevingswandeling: (verzamelen 
10.30 uur, vertrek 11 uur, verwenpakket voor elke hond): 
09 327 04 47, huysmanhoeve@plattelandscentrum.be.
Inschrijven Barbecue Deluxe: (barbecue à volonté in 
samenwerking met ’t Pauwenhof en Landelijke Gilde 
Eeklo): tot 27 mei via tpauwenhof.be/Lekkerfeesten of 
0472 45 30 16. Storten kan op rekening BE12 7373 0404 
1792 van Landelijke Gilde Eeklo.

Zondag 2 juni

Faluintjes jogging
Moorsel
Jogging met kidsrun en allerlei animatie.
Wanneer: vanaf 13 uur
Locatie: Sporthal Faluintjes (Beugemstraat 36,  Moorsel)
Info: 0491 29 33 23, benny@bremt.be, faluintjesjogging.be

Zondag 9 juni

Ontbijt op ’t Hof
Ertvelde
Ontbijt op de boerderij voor iedereen, een uitstekende ge-
legenheid om Vaderdag met het gezin te vieren.
Wanneer: van 8 tot 10 uur
Locatie: familie Van Hyfte (Walprijestraat 52,  Ertvelde)
Info en inschrijven: 0477 61 93 22, 
dellaert.patrick@gmail.com

Zondag 16 juni

Sneukeltoer
Assenede 
Zet je zomer smakelijk in met een leuke sneukeltocht van 
ongeveer 30 km.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13.30 uur
Locatie: Landbouwbedrijf Geert De Smet (Kloosterstraat 
16 in Assenede)
Prijs: € 20, € 10 kind 
Inschrijven: door storting op rekening BE02 7370 0004 8240
Info: 0486 97 72 36, 
landelijkegildeassenede@gmail.com, 
assenede.landelijkegilden.be

Vrijdag 21 juni

F(v)olk in de tuin
Grembergen
Opnieuw een combinatie van een prachtige tuin en een 
folkgroep met faam. Met streetfood, drinks en een gin- 
en whiskybar die jullie een zalige avond bezorgen.
Wanneer: vanaf 19 uur
Locatie: nog te bepalen
Prijs: € 10 voorverkoop, € 12 op de dag zelf 
Info en inschrijven: 0478 43 56 48, 
alain.van.de.voorde@telenet.be, 
grembergen.landelijkegilden.be

Zondag 23 juni

Sneukeltocht
Stekene
Sneukeltocht van 36 km langs 5 stopplaatsen.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: Mechanisatiebedrijf Bert Van Hooste 
(Kleistraat 3 in Stekene)
Prijs: € 20, € 12 kind tot 12 jaar
Info en inschrijven: door storting op BE 09 7370 0841 1357

Zondag 23 juni

Sneukelen en snuisteren
Lievegem
Fietstocht van 35 km langs een aantal stopplaatsen waar 
we een hapje en een drankje serveren. Onderweg kan je een 
melkveebedrijf, een loonwerkbedrijf en het landbouwmu-
seum bezoeken. Frieten en stoverij als afsluiter.
Wanneer: vertrek vanaf 12.30 uur
Prijs: € 17, € 10 kind -12 jaar
Locatie: Hoeve Nicolas Buysse-Goossens (De 
Baetsdreef 4 in Lovendegem)
Info: 0495 38 37 85, Lglovendegem@telenet.be, 
lovendegem.landelijkegilden.be
Inschrijven: voor 17 juni, door storting op rekening BE91 
7374 1504 6976 van LG Lovendegem

Zondag 23 juni

Fietsen van boerderij naar boerderij
Gavere
Sneukelfietstocht van 30 km langs vlakke wegen, aan 
de poort van de Vlaamse Ardennen. Onderweg stoppen 
we meermaals voor een hapje of een drankje. Vanaf 17 
uur uitgebreid buffet met groenten en barbecueworsten.
Wanneer: vertrek tussen 14 en 15 uur
Locatie: Gemeentelijke basisschool De vierklaver 
(Middelwijk in Gavere) 
Prijs: € 12, € 5 kind tot 12 jaar
Info: 09 384 44 30, 
lg_dikkelvenne_baaigem_vurste@hotmail.com
Inschrijven: door storting op rekening BE72 7374 4204 
5716, met vermelding Sneukeltoer

Zaterdag 29 en zondag 30 juni

Feestweekend 100 jaar LG Velzeke
Velzeke
Zaterdag: barbecue vanaf 18 uur. Daarna is er een dans-
feest. Zondag: eucharistieviering om 11 uur. Frietkot voor 
wie honger heeft. Na de middag is er een dessertwan-
deling van 8 km. Je kan vertrekken tussen 13 en 15 uur.
Locatie: Munckboshoeve (Munkbosstraat 12 in Velzeke)
Prijs: barbecue: € 16, € 9 kind; dessertwandeling: € 10
Info en inschrijven: landelijkegildevelzeke@hotmail.com, 
door storting op rekening BE22 7371 2203 6147, met 
vermelding ‘Dessertwandeling’ en aantal personen.

Zondag 30 juni

Sneukeltocht
Moerbeke
Fietstocht ‘Van aperitief tot dessert’ langs de mooiste 
plekjes van Moerbeke en omstreken.
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 12 uur.
Locatie: vertrek op hoeve Stoop-Verhelst (Oostvaart 73 
in Moerbeke), aankomst bij Piet Ravelgien (Groenstraat 
in Moerbeke), autoparking op 500 meter
Prijs: € 20, € 10 tot 12 jaar
Inschrijven: 0486 96 90 23 (weekdagen van 18.30 tot 21 
uur, weekend van 9 tot 20 uur), 
sneukeltochtmoerbeke@gmail.com

Zaterdag 6 juli

Avondmarkt 
Eke
Leuke avondmarkt met een toffe LG-bar, waar je kunt ge-
nieten van heerlijke drankjes en hapjes, fameuze Eekse 
streekproducten en eigen recepten.
Wanneer: vanaf 18 uur
Locatie:  Dorp (Steenweg in Eke)
Info: 0472 45 88 15, vivi.depreester@yucom.be, 
eke.landelijkegilden.be
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Zondag 7 juli

Dorpsfeest met rommelmarkt
Opdorp
Dorpsfeest met rommelmarkt, aperitiefconcert, animatie, 
springkastelendorp, kampioenschap eiergooien ... Radio 
Rivierenland is aanwezig met een mobiele studio voor een 
live-uitzending, interviews en sfeerbeelden van het eve-
nement. Na de middag zijn er pannenkoeken en bakharing.  
Wanneer: van 10 tot 18 uur
Locatie: Dries (Opdorp)
Prijs: gratis toegang
Info: geert.van.der.wildt@verz.kbc.be

Zondag 7 juli

Hoevefeesten
Hamme
Barbecue, vendelen, wimpelen, volksdansen, landelij-
ke gerechten, animatie, fiets-foto-zoektocht, optreden 
One Man Band Dirk Daené, bakken van pollen in een met 
hout gestookte bakoven, obstakelbaan voor de kleintjes …
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: Hoeve Verbeke (Broekstraat in Hamme)
Prijs: gratis toegang
Info: Gustaaf.Willocx@pandora.be

Zondag 7 juli

Sneukeltoer 
Adegem
Je fietst langs de mooiste Meetjeslandse wegen. Onderweg 
zijn er vijf haltes.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: Den Hoogen Pad (Adegem Dorp 16 b in Adegem)
Prijs: € 20, € 10 kind -12 jaar 
Inschrijven: voor 2 juli, door storting op BE10 0682 2261 
2704 van Landelijke Gilde Adegem, met vermelding van 
‘naam + aantal personen (volwassene – kind)’
Info: 0475 80 73 07, landelijkegildeadegem@telenet.be, 
adegem.landelijkegilden.be

Zondag 7 juli

Barbecue
Lebbeke
Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: hangaar Pissens-De Medts (Pollepelstraat 15 
in Lebbeke)
Prijs: € 15
Info en inschrijven: luc_vanbiesen@skynet.be

Zondag 14 juli

7eekse Sneukeltoer 
Zeveneken
Een sneukeltocht langs rustige en landelijke wegen rich-
ting de Kalkense Meersen, gevolgd door een avondfestijn.

Wanneer: vertrek tussen 12 en 13.30 uur, aanschuiven 
voor het avondfestijn tussen 17.30 en 19.30 uur
Locatie: Kmo-zone Lozen Boer (Ambachtenlaan 4 in 
Zeveneken)
Prijs: sneukeltoer en avondmaal: € 21, € 12 kind van 6 
tot 12 jaar; alleen sneukeltoer: € 12, € 8 kind van 6 tot 12 
jaar; alleen avondmaal: € 16, € 8 kind van 6 tot 12 jaar. 
Alle activiteiten gratis voor kinderen jonger dan 6.
Info en inschrijven: 0494 29 76 27, 
lgzeveneken@gmail.com 

Zondag 14 juli

Sneukeltoer 
Knesselare
Mooie fietstocht van 38 km met onderweg lekkere 
sneukels.
Wanneer: vertrek tussen 12 en 14 uur 
Locatie: Dirk De Baere (Geuzestraat 48 in Knesselare)
Prijs: € 20, 10 kind
Info en inschrijven: 0477 32 50 12, paul@tenco.be

Zondag 14 juli

Fietsen tussen Durme en Schelde
Zie pagina 30.

Zondag 14 juli

Gezinsfietstocht met sneukels
Eke
Gezinsfietstocht langs landelijke wegen. Onderweg ge-
niet je van gezonde sneukels. Op het einde van de tocht 
wacht een breugeliaans maal. 
Wanneer: vertrek tussen 13.30 en 14.30 uur aan het 
Kerkplein in Eke. Aankomst: Sluis 4 in Eke
Prijs: € 14 leden, € 16 anderen, € 7 kind tussen 6 en 12 
jaar, gratis -6 jaar
Info en inschrijven: 0472 45 88 15, 
vivi.depreester@yucom.be, eke.landelijkegilden.be

Zondag 21 juli 

Sneukeltoer 
Kaprijke
Sneukeltoer langs bossen en mooie fietspaden.
Wanneer: vertrek van 11 tot 14 uur
Locatie: Cafetaria sporthal Berkakker (Alfred de 
Taeyestraat 40 in Kaprijke)
Info en inschrijven: 0494 80 77 71, 
eddyenlinda@hotmail.com, kaprijke.landelijkegilden.be

Van 26 juli tot …

Maïsdoolhof
Stekene
Wanneer: zie Facebookpagina Landelijke Gilde Stekene 
voor openingsuren 

Locatie: Baggaart Noord, langs N49 -E34
Prijs: bijdrage voor goed doel

Van vrijdag 26 tot zondag 28 juli

Hulst Kermis
Wichelen 
Vrijdag om 20 uur kennisquiz. Zaterdag kinderfuif om 14 
uur. Vanaf 21 uur de Eindeloze Top 100. Zondag een open-
luchtmis om 10 uur. Daarna allerlei activiteiten: aperi-
tiefmoment, optreden van Sisters on Sofa, eetfestijn (na 
inschrijving!), rommelmarkt, streekbierencafé, wafel-
bak, rondrit met huifkar, kinderanimatie, springkastelen, 
fietszoektocht en om 18.30 uur een optreden van @Vundum.
Locatie: Feesttent (wijk Hulst in Wichelen)
Info en inschrijven: hulstkermis.be

Zaterdag 27 juli

Ostresele stapt!
Oosterzele
Wandeltocht van 6 km langs rustige en mooie paden. 
Onderweg zijn er lekkere versnaperingen. 
Wanneer: vertrek tussen 19 en 20.30 uur
Locatie: Tuinarchitectuur Verbeke Koen (Windekekouter 
84 in Oosterzele) 
Prijs: € 8 in voorverkoop tot 24 juli, daarna € 10; kind tot 
5 jaar gratis
Info en inschrijven (verplicht): 0486 91 44 22, 
LG.oosterzele@gmail.com, 
oosterzele.landelijkegilden.be

Zondag 28 juli

Gentse Buitenband
Zie pagina 30.

Zondag 28 juli

Gildefeesten
Beerlegem
Tentoonstelling van en rondrit met oldtimertractoren in 
de Zwalmstreek, ontbijt en eetfestijn. 
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: € 25, 
€ 10 kind 
Info: 0478 22 36 58, johan@brain-schepens.be

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus

Gildenfeest
Lede
Zaterdag: optreden van Willie Jacop and the Velvet Cat 
om 21 uur. Zondag: oogstmis om 10.30 uur, aperitief van-
af 11.30 uur, eetfestijn met partybord à volonté vanaf 12 
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uur, optreden Full Coverage om 16 uur, vanaf 17 uur zijn er 
ovenkoeken, optreden van Just Born om 20 uur.
Locatie: Bosstraat 56 (Lede)
Info: 0486 91 14 62, evert.vermoesen@telenet.be

Zondag 4 auguqtus

De MeetjesBAND
Zie pagina 31.

Zondag 4 augustus

Ludieke fietstocht
Moorsel
Ludieke gezinsfietstocht met weetvraagjes en volksspel. 
Achteraf geniet je van een hapje en een drankje.
Wanneer: vanaf 12 uur
Locatie: Leirekenstraat (Moorsel) 
Prijs: € 5
Info: 0491 29 33 23, benny@bremt.be, lgmoorsel.be

Van zaterdag 10 tot maandag 12 augustus

Halfoogstfeesten
Oudegem 
Op zaterdag vanaf 14.30 uur: smokkelfietstocht. Op zondag 
vanaf 12 uur: grote barbecue, pannenkoeken … Op maan-
dag vanaf 14 uur: playback voor jong en oud. 
Locatie: Parochiecentrum (Hofstraat 7 A in Oudegem)
Prijs: smokkelfietstocht: € 10; barbecue: € 15; 
maandag: gratis toegang
Info en inschrijven: 0475 39 81 18, 
dirk.vdberghe@skynet.be

Zondag 11 augustus

Sneukeltoer
Zaffelare
Op je tocht langs landelijke wegen stop je geregeld 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 54, Zaffelare)
Prijs: warme maaltijd en sneukels: € 22, € 11 kind tot/
met 12 jaar; alleen warme maaltijd: € 17, € 8 kind tot/met 
12 jaar; alleen sneukels: € 13, € 6 kind tot/met 12 jaar
Inschrijven: tot 5 augustus door storting op rekening 
BE87 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.
Info: 09 355 12 62, 0479 32 68 76, 
zaffelare.landelijkegilden.be

Donderdag 15 augustus

De Leiekronkel
Machelen-aan-de-Leie
De Leiekronkel, dat is fietsen en sneukelen. Ontbijt, ape-
ritief, middagmaal, sneukels en avondmaal zijn allemaal 
inbegrepen. We fietsen de volledige dag in de Leiestreek, 
waar je volop kunt genieten van het landschap en de open 
ruimten. We loodsen jullie langs rustige fietspaadjes door 
de dorpjes in de omgeving en hun bezienswaardigheden.
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. Stuur 
ook een e-mail. De kaarten liggen klaar aan de ingang.

Donderdag 15 augustus

Moederdag
Melsele
Openluchteucharistieviering op de bedevaartsweide.
Wanneer: 10:30 uur
Locatie: Bedevaartsoord Gaverland (Gaverlandstraat in 
Melsele)
Info: francois.van.puymbroeck@telenet.be

Donderdag 15 augustus

Sneukeltoer
Landegem
Een sneukeltoer van 37 km om duimen en vingers af te lik-
ken. We starten met een aperitief. Onderweg zijn er nog 4 
culinaire stops. Eindigen doen we met frieten en beenhesp. 
Wanneer: vertrek tussen 11.30 en 13.30 uur
Locatie: Sportzaal (Stationsstraat 19 in Landegem)
Prijs: € 20, € 10 kinderen tot 12 jaar, gratis voor kleuters
Info: 09 371 85 38, patrick.hinion@telenet.be, 
landegem.landelijkegilden.be
Inschrijven: tot 7 augustus door storting op rekening 
BE60 7374 1209 7570 van de Landelijke Verenigingen 
Landegem, met vermelding van het aantal volwassenen 
en kinderen

Van donderdag 15 tot zaterdag 17 augustus

Feestweekend
Stekene
Donderdag is het de dag van de voertuigen. Iedereen is 
welkom! Van tractoren tot legervoertuigen, zowel he-
dendaagse als historische. Ontvangst met ontbijt vanaf 
9 uur. Eucharistieviering om 10.30 uur, gevolgd door een 
wijding van de voertuigen. Om 12 uur rondrit door Stekene. 

Foodtruckfestival ‘Smaak van Waas’ korteketenproduc-
ten. Vrijdag is het familiedag. Vanaf 9.30 uur kan je te-
recht in de kinderboerderij. Vanaf 13.30 uur: stekbowling 
op buitenterrein, boogschieten, kaarten, demo met paar-
den, ponyspelen, koetsenrondrit, kinderanimatie, food-
truckfestival. Zaterdag is het fietsdag! Vanaf 8 uur kan je 
deelnemen aan een fietstoer. Naast kinderanimatie zijn 
er vanaf 9.30 uur ook fiets-, tractor- en gocartwedstrijden. 
Locatie: Feestterrein (Heistraat in Stekene)
Info: stekene.landelijkegilden.be, Facebook Landelijke 
Gilde Stekene

Zondag 18 augustus

Sneukeltocht 
Melsele
Sneukeltocht van ongeveer 35 km. Onderweg zijn er 4 stop-
plaatsen met een hapje en drankje. Bij aankomst warme 
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: Tuinbouwbedrijf Chris en Kitty Van 
Haute-D’Hondt (Veldstraat 1A in Melsele)
Prijs: € 23, € 14 kind tot 10 jaar, kind -5 jaar gratis; 
alleen eten: € 17 
Info: francois.van.puymbroeck@telenet.be
Inschrijven: voor 12 augustus door storting op rekening 
BE13 7376 1604 6639 van Landelijke Gilde Melsele

Zaterdag 24 augustus

Eeuwfeest met camping voor één nacht
Wichelen
Wij vieren ons eeuwfeest en kamperen voor één nacht met 
namiddaganimatie, aperitief, barbecue, kampvuur(tje) en 
uiteraard de volgende dag een ontbijt.
Wanneer: vanaf 17 uur
Locatie: weide (tegenover Meerbos 4 in Wichelen)
Info: 0496 79 95 82, koen.huyck@skynet.be 

Zondag 25 augustus

Ontbijt in het dorp
Baaigem
We komen samen in de kerk voor een zoet ontbijt.
Wanneer: van 8.30 tot 11 uur
Locatie: Kerk (Baaigemstraat in Baaigem)
Prijs: € 6
Info en inschrijven: 09 384 44 30, 
chantalbuysse@hotmail.com

Zondag 25 augustus

Sneukeltocht
Overmere
We starten met een maaltijd. Daarna volgt een fietstocht 
van 35 km langs landelijke wegen, doorheen bosrijk gebied 
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en langs stopplaatsen met lekkere versnaperingen. We 
eindigen met een stevige afsluiter.
Wanneer: vanaf 11.00 uur
Locatie: Lagere school Sint-Jozef (Schoolstraat 1 in 
Overmere)
Prijs: € 20, € 11 kind tot 12 jaar
Info: 09 367 94 42, jan_dheer@hotmail.com
Inschrijven: voor 18 augustus, door storting op rekening 
BE71 7372 1406 2269

Zondag 25 augustus

Sneukeltoer 
Ertvelde
Fietstocht van 35 km voor het hele gezin. We doorkruisen 
het mooie Meetjesland en schenken rijkelijke versnape-
ringen op de stopplaatsen.
Wanneer: vertrek tussen 12.30 en 13.30 uur
Locatie: Wilvagro – familie Willems 
(Callemansputtestraat 20 in Ertvelde)
Info en inschrijven: 0477 61 93 22, 
dellaert.patrick@gmail.com

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 

Verlichte boerderijtocht
Hansbeke en Bellem
Voor hun 10de editie zetten de pittoreske dorpen Bellem 
en Hansbeke hun beste beentje voor. Ze tonen zich op hun 
mooist, tijdens een idyllische fietstocht van 20 km langs 
sfeervol verlichte huizen, tuinen en boerderijen. Animatie 
en streekproducten op alle stopplaatsen. Er zijn verras-
singsacts en de deelnemers kunnen meedoen aan de wed-
strijd ‘De mooist verlichte fiets’. 
Wanneer: vertrek vanaf 20 uur
Startplaatsen Bellem: tuinbouwbedrijf Herteleer 
(Mariahovelaan 6) en familie Van den Berghe 
(Markettestraat 6)
Startplaatsen Hansbeke: loonwerken Peltijn (Dalestraat 
3) en bedrijf Guido De Brabander (Vaartstraat 19) 
Info: 0474 22 64 88, verlichteboerderijtocht.be

Zaterdag 31 augustus

Kijk zonder handen
Grembergen
Een gezellige dag met allerhande activiteiten rond het 
buitenleven en de nieuwe mobiliteit voor het hele gezin. 
Infostands met e-bikes, pedelecs en wandelmateriaal. 
Graveren van fietsen. Workshop ‘Kijk, zonder handen’ over 
veilig fietsen. Fietstocht: allerlei afstanden in functie van 
kleine, grote en zeer grote kinderen. Wandeltocht: meer-
dere afstanden in functie van kleine, grote en zeer grote 
kinderen. Buggytocht. Eten, drinken en ’s avonds barbecue
Wanneer: vanaf 9 uur

Locatie: nog te bepalen
Info: 0478 43 56 48, alain.van.de.voorde@telenet.be, 
grembergen.landelijkegilden.be

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 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 levensgenie-
ters. Ook Landelijke Gilde Eke is van de partij. Op ons terras 
met zitgelegenheid verwennen je met een aperitiefje, een 
Brusselse wafel of een hapje… We bieden ook onze matten-
taarten aan en de intussen alom bekende lekkere sangria. 
Wanneer: zaterdag van 17 tot 24 uur, zondag van 15 tot 
20 uur
Locatie: hoek Steenweg-Lichterveldestraat in Eke 
Prijs: gratis voor inwoners Nazareth, € 5 anderen
Info: 0472 45 88 15, vivi.depreester@yucom.be, 
eke.landelijkegilden.be

Zondag 1 september

Sneukeltoer 
Lievegem
Fietstocht van 30 km met heel wat lekkers onderweg.
Wanneer: vertrek tussen 12.30 en 13.30 uur
Locatie: Parochiezaal (Veldhoek 3 in Oostwinkel)
Info en inschrijven: 09 377 20 75, 
luc.debaets@hotmail.com

Zondag 1 september

Hoevewandeltocht
Maarkedal
Een maaltijd is niet compleet zonder een toetje! Dat kan 
gaan van een gezonde fruitsla tot een caloriebommetje. 
Wanneer: vertrek tussen 13 en 16 uur
Locatie: nog te bepalen 
Prijs: € 10
Info: lgmaarkedal@gmail.com, 
maarkedal.landelijkegilden.be
Inschrijven (verplicht): door storting op rekening BE67 
7370 3826 1287, met vermelding Hoevewandeltocht + 
aantal deelnemers.

Zondag 1 september

Gezinsfietstocht
Oosterzele
Fietstocht van zo’n 30 km over mooie landelijke wegen. 
Onderweg stoppen we om iets te drinken. Je hoeft geen 
wielerkampioen te zijn om erbij te zijn. Inbegrepen: tom-
bola, 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@gmail.com, 
oosterzele.landelijkegilden.be

Vrijdag 6 september

Avondhoevetocht
Huise-Mullem-Ouwegem
Lichtjeswandeling langs enkele hoeves. Onderweg ge-
niet je van de door de organisatoren zelf bereide lokale 
producten. Bij aankomst: barbecueworst met een broodje.
Wanneer: vrij vertrek vanaf 19 uur
Locatie: loonwerken Tony Naessens  
(St-Hilariuslindestraat 1 in Oudenaarde)
Prijs: € 9, € 5 kind tot 12 jaar
Info en inschrijven: 0476 59 74 35, 
lg-huise-mullem-ouwegem@hotmail.be, 
huise-mullem-ouwegem.landelijkegilden.be

Zondag 8 september

Hoevefeesten
Eke
Grandioos hoevefeest. Inschrijving tractoren en gratis 
ontbijt (max. 2 pers. per tractor) om 8.15 uur. Rondrit met 
landbouw- en oldtimertractoren om 9.15 uur. Wijding om 
9.45 uur. Aperitief om 11.30 uur. Warme beenhesp met 
groentjes, frieten en dessert van 12 tot 13.45 uur. Vanaf 
14 uur: peuzelterras met animatie en behendigheidswed-
strijd met tractoren. Om 18 uur koetjesworp met € 2.000 
prijzen. Doorlopend kinderboerderij, schminkstand, spring-
kasteel, gocartparcours, rodeostier …
Wanneer: vanaf 8.15 uur 
Locatie: hoeve Luc en Viviane Persoons-De Preester 
(Scheldestraat 25 in Eke) 
Prijs: deelname aan rondrit en wijding zijn gratis. Gratis 
goodiebag, ontbijt en consumptie voor wie vooraf 
inschrijft.
Info: 0472 45 88 15, vivi.depreester@yucom.be, 
eke.landelijkegilden.be
Inschrijvingen tractorrondrit en/of behendigheidswed-
strijd: 0496 88 29 41

Zondag 8 september

Van Aperitief tot Dessert
Doorslaar
Sneukeltocht van 45km langs 7 stopplaatsen.
Wanneer: vertrek tussen 10 en 12 uur
Locatie: Parochiezaal (Doorslaar)
Prijs: € 22, € 11 kind tot 12 jaar, gratis kind -5 jaar
Info: 0479 72 22 68, doorslaar.landelijkegilden.be
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Inschrijven: tot 2 september, door storting op rekening 
BE72 7370 0605 9816, met vermelding van ‘naam + 
aantal personen’. Bij inschrijven het aantal kinderen 
jonger dan 5 jaar ook doorgeven!

Zaterdag 14 september

Pareibal
Lebbeke
Bal met rustige muziek.
Wanneer: vanaf 21 uur
Locatie: Pissens-De Medts (Pollepelstraat 15, Lebbeke)
Prijs: € 4
Info en inschrijven: luc_vanbiesen@skynet.be

Zondag 15 september

Boerenmarkt
Machelen-aan-de-Leie
Boerenmarkt met lokale hoeve- en streekproducten: fruit, 
groenten, zuivel, bloemen, gebak … Een huifkar voert je 
gratis langs de mooie plekjes in de omgeving. Zultse ver-
enigingen zorgen voor lekkere lokale hapjes en drankjes. 
Voor de kinderen is er animatie. 
Wanneer: van 9.30 tot 15 uur
Locatie: Kasteel van Olsene (Kasteelstraat in Olsene)
Info: martin.vandenabeele@belgacom.net

Zondag 22 september

Proeven en toeren
Zomergem
Een sneukeltocht langs landelijke wegen. Op zes stop-
plaatsen is er telkens iets te eten en te drinken. 
Wanneer: vertrek tussen 11 en 13 uur
Locatie: Tuinen Pattyn (Nekke 16 in Zomergem)
Prijs: € 20, € 12 kind lagere school, gratis kind -7 jaar 
Info en inschrijven (voor 15 september): 09 372 52 36, 
landelijkegildezomergem@hotmail.be, 
landelijkegildezomergem.be

Zaterdag 28 en zondag 29 september

Viering 100-jarig bestaan
Sinaai
Feestweekend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de gilde. Zaterdag vanaf 11 uur: academische zitting, 
opening tentoonstelling en voorstelling boek, opening 
landschapstapijt en stromonumenten, receptie. Vanaf 
13 uur: bloemen- en landschapstapijt, stromonumenten, 
kinderdorp, tentoonstelling, prijsuitreiking zaaiwedstrijd, 
jaarmarkt en braderij. Zondag vanaf 10 uur: tentoonstelling, 
bloemen- en landschapstapijt, stromonumenten, kinde-
ranimatie, tractorwijding om 11.30 uur.
Locatie: Dries (dorpsplein in Sinaai)
Prijs: alle activiteiten zijn gratis
Info: 0499 366 095, landelijkegilde.sinaai@telenet.be

Zondag 14 juli

Fietsen tussen Durme en Schelde
De Schelde en de Durme in de streek van Hamme en Zele 
vormen een prachtig decor voor fietsers. Rustige paden 
kronkelen er langs de groene meanders van de twee rivie-
ren. Landelijke wegen zoeken er hun pad door weiden en 
akkers om de dorpen met elkaar te verbinden. Schorren, 
slikken en rietkragen, de dijken tussen water en polderland, 
de bloemrijke hooilanden, de knotwilgen en de populieren-
bossen, de weidse vergezichten vormen er een uniek land-
schap, gebeeldhouwd door het water. Met een rijk cultuur-
historisch verleden, een waardevolle natuur en een actieve 
en moderne landbouw. Een streek met een eigen gezicht, 
dat Landelijke Gilden graag toont aan een breed publiek.
De gezinsfietstochten van 30 of 50 kilometer starten in het 
centrum van Hamme-Sint-Anna of Zele en hebben tussen-
stops in Hamme en Moerzeke-Kastel. Op de stopplaatsen kan 
je even op adem komen, een hapje eten en iets drinken. Na het 
fietsen is er voor iedereen een royale portie spek met eieren.
Kindertochten
Ook dit jaar zijn er kindertochten van 10 km. Deze tochten 
starten op de klassieke startplaatsen, maar ook in Hamme 
en Kastel. Op deze locaties is er ook kinderanimatie.
Praktisch
Fietsen: 30 en 50 km
Startplaatsen: Parochiaal Centrum (Sint-Annastraat in 
Hamme Sint-Anna); Parochiaal Centrum (Heilig 
Hartplein in Zele). 
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 (routebeschrij-
ving, verzekering, hapje op twee stopplaatsen, portie 
spek met eieren bij aankomst inbegrepen)
Info: 09 243 88 26, willem.mesuere@landelijkegilden.be, 
defietsop.be

Zondag 28 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 telkens 
kunt kiezen uit routes van 25, 45 en 85 km. We tonen de mooi-
ste troeven van de dorpen rond Gent: het valleigebied van de 
Kale- en de Poekebeek, de Scheldemeersen, het Parkbos 
in De Pinte, de Meetjeslandse bossen, het sierteeltgebied … 
Vanuit de startplaatsen verken je het Land van Nevele, de 
bloemenstreek, de kanaalzone rond Gent en de Schelde- 
en Leiestreek, met het begin van de Vlaamse Ardennen.
Routes
Vanuit Zwijnaarde fietsen we met de kleine tocht via De 
Pinte naar het pittoreske Semmerzake en Vurste. Daar is 
kasteel en parkdomein Borgwal de bestemming. Onze stop-
plaats is de Borgwalhoeve. Via de Scheldemeersen keren 
we terug naar de startplaats. De tocht van 45 km gaat via 

Eke, Asper en Hermelgem naar het provinciaal natuure-
ducatief centrum De Kaaihoeve, onze eerste stopplaats. 
Via Baaigem en Dikkelvenne bereiken we uiteindelijk ook 
de Borgwalhoeve. Dan kiezen we via Eke en Zevergem de 
weg terug naar de startplaats.
Vanuit landgoed ‘De Campagne’ in Drongen fietsen we door 
het landschap rond de Oude Kale en de Poekebeek, richting 
kasteel van Poeke. De Artemeersmolen, een authentieke 
windmolen waar nog gemalen wordt, is een volgend hoog-
tepunt. De langere tocht gaat ook richting Meigem, waar 
we te gast zijn op het kersenbedrijf van de familie Cocquyt.
Wondelgem focust dit jaar op de deelgemeente Evergem. 
We laten ons verrassen door enkele nieuwe fietspaden 
in het Gentse havengebied. Onderweg stoppen we op een 
landbouwbedrijf in Evergem. Afhankelijk van de afstand 
maken we al dan niet uitgebreid kennis met het echte 
Meetjesland, het gedrongen landschap met kleine land-
schapselementen en dorpen als Oosteeklo en Sleidinge.
Vanuit Oostakker-Desteldonk rijden we de bloemenstreek 
in. Aan de rand van de Gentse haven verkennen we de laat-
ste mooie stukken open ruimte. Een van de hoogtepunten 
op de route is het park van het kasteel Rozelaer in Lochristi. 
Voor de grotere tocht verkennen we de bloemenstreek nog 
verder en we belanden zelfs in Beervelde en Eksaarde.
Dit jaar zijn er enkele extra tochten, speciaal gemaakt 
voor enkele doelgroepen. Zo hebben we in Wondelgem 
een tocht van 100 km voor wielertoeristen, downloadbaar 
op gps. Wondelgem en Drongen werken ook een specia-
le kortere fietstocht uit (resp. 10 en 15 km) voor gezinnen 
met kinderen, waarbij heel wat te beleven valt onderweg 

– in een speeltuin of een boerderij om te bezoeken.
Uiteraard kun je ook op elke startplaats kiezen voor de 
Gentse Buitenband van 85 km, die een update kreeg en 
een lus maakt rond de Arteveldestad langsheen de mooi-
ste fietspaden en landschappen.
Animatie en catering
Op elke startplaats kan je een middagmaal nuttigen en is 
er muzikale animatie. Alle startplaatsen zorgen ook voor 
kinderanimatie. Op alle routes kun je een bezoek brengen 
aan een of meer bijzondere locaties.
Praktisch
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 Drongen: bewegwijzering vanaf E40, afrit Gent-West
15 km: De Boerderijenroute (voor gezinnen met kin-
deren) – onderweg bezoek aan boerderijen; 25 km: 
Poekekasteelroute; 45 km: De Meigemse Kersenroute; 
85 km: Gentse Buitenband
Route Oostakker-Desteldonk: bewegwijzering vanaf E17 
en R4-Oost
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Samen knutselen, mooie momenten  
met Landelijke Gilden.

25 km: De Kasteel Rozelaerroute (nieuw); 45 km: De 
Kerrebroekroute (nieuw); 85 km: Gentse Buitenband
Route Wondelgem: bewegwijzering vanaf R4 West
25 km: Tour Mineral (vernieuwd); 45 km: Augustijnroute 
(vernieuwd); 85 km: Gentse Buitenband
10 km: De Kidsroute langs speeltuinen van het dorp (spe-
ciaal voor gezinnen met kleine kinderen); 25 km: De 
Everroute (nieuw); 45 km: Meetjesroute (nieuw); 85 km: 
Gentse Buitenband; 100 km: De Boer Strobbe Classic (spe-
ciaal op gps voor wielertoeristen)
Route Zwijnaarde: bewegwijzering vanaf E17-E40 en N60
25 km: De Borgwalroute (nieuw); 45 km: Kaaihoevetocht 
(nieuw); 85 km: Gentse Buitenband
Wanneer: vertrek van 8.30 tot 14 uur
Prijs: € 3 vvk., € 5 op de dag zelf, gratis kind tot 12 jaar
Inschrijven: vooraf inschrijven kan tot 15 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 personen nemen 
gratis deel aan de fietstombola voor groepen.
Info: 09 243 88 20, 
gentsebuitenband@landelijkegilden.be, buitenband.be

Zondag 4 augustus 

De MeetjesBAND
De MeetjesBAND wil jaar na jaar op een creatieve ma-
nier de mooiste Meetjeslandse landschappen voor ieder-
een ontsluiten. Dit jaar kiezen we voor de zandrug van de 
Lembeekse bossen tot Ertvelde en zelfs een beetje verder. 
Nadien keren we onze route, om verder de weidse polders 
op te zoeken in Assenede en Boekhoute. Opnieuw focus-
sen we ons op het landschap en we staan stil bij de ‘klei-
ne’ elementen, die de streek maken tot wat ze is. Laat je 
betoveren door de grote afwisseling van bossen, zandige 
vlaktes, dijken, polders, kreken en bomenrijen. Ontdek de 
afwisseling met de kleine dorpen, de diverse boerderijen 
en de landelijke woningen. Geniet van de diversiteit in het 
landschap: van de gesloten bossen tot de vlakke panora-
ma’s met daarin grote boerderijen. Kom mee op ontdek-
kingstocht langs bloemenvelden op akkers of op akkerran-
den en in volks- of voortuinen. Alle betalende deelnemers 
krijgen een heerlijke versnapering en een nuttig gadget.
Praktisch
Fietsen: 30 of 50 km
Startplaats: Sock (Molenstraat in Kaprijke)
Wanneer: vertrek tussen 10 en 14 uur
Prijs: € 3 in voorverkoop, € 4 op de dag zelf
Inschrijven: tot 30 juli door storting op rekening BE70 
7370 3828 4125, met vermelding van aantal volwasse-
nen + aantal kinderen
Info: 0479 96 10 79, oliver.diet@telenet.be, Facebook: 
Meetjesband – Landelijke Gilde
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Vlaams-Brabant
Zondag 2 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. Dit jaar is er 
ook een Repair en Re-use Café.
Wanneer: van 8 tot 17 uur
Locatie: Dries en omgeving (Mazenzele)
Info: 052 35 76 58, lgopwijk@telenet.be, 
opwijk-mazenzele.landelijkegilden.be, Facebook 
Landelijke Gilde Opwijk-Mazenzele

Zondag 9 juni

Smulfietstocht
Buken
Tocht van ongeveer 30 km langs drie stopplaatsen. Op elke 
plaats wordt je ontvangen door de plaatselijke gilde en 
krijg je iets om te smullen: een aperitief, een soep, een 
tussengerecht, een hoofdgerecht en een dessert.
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 13.30 uur
Locatie: Park van Relst (Aarschotsebaan 186 in 
Kampenhout)
Prijs: € 25, € 12,50 kind tot 12 jaar, gratis kind tot 6 jaar
Info: 0478 46 14 85, landelijkegildebuken@gmail.com, 
buken.landelijkegilden.be

Zondag 16 juni

Brunchfietstocht  
Peizegem  
Doe mee met onze ‘eten-en-fietsen-inbegrepen-tocht’.
Info en inschrijven: 0476 45 67 33, 
jemmerechts@freegates.be

Vanaf 22 juni tot 9 september

Zoektocht
Tildonk
Zoektocht van 4 km, te voet of met de fiets. Dit jaar be-
steden we extra aandacht aan het 125-jarig bestaan van 
de Boerengilde-Landelijke Gilde. Deelnemingsformulieren 
te verkrijgen in de Engelenburcht en bij de bestuursleden.
Locatie: Engelenburcht (Kruineikestraat 5A in Tildonk). 
Prijs: € 5 per formulier 
Info: info@lgtildonk.be, lgtildonk.be

Vrijdag 21 en zondag 23 juni

After Work Party en Varken aan het spit
Vlezenbeek
Vrijdag: vanaf 16 uur After Work Party met pastabar. 
Zondag: eucharistieviering om 10 uur. Varken aan het spit 
vanaf 11.30 uur. Springkasteel voor de kleinsten.

Locatie: Loodsen familie Keymolen (Konijnenstraat 86 
in Vlezenbeek)
Prijs: gratis toegang After Work Party, varken aan het 
spit te betalen
Info: 0486 68 80 55, bart.sempels@hotmail.com, 
vlezenbeek.landelijkegilden.be

Zaterdag 29 juni

Dorpsfeest
Schiplaken
De gilde bestaat 125 jaar en is dit jaar ook Dorp in de kij-
ker. Dat vieren ze met een groot dorpsfeest. Programma: 
dauwwandeling, ontbijt voor iedereen, ambachten- en 
streekproductenmarkt, straatanimatie, eten en drinken 
in het pop-updorpscafé, dixielandorkest, dorpsbarbecue, 
optredens van Willy Sommers, De Romeo’s, DJ ...
Wanneer: vanaf 7 uur
Locatie: Dorpscentrum (Bieststraat in Schiplaken)
Info: 0479 99 58 72, 
landelijkegilde.schiplaken@skynet.be, 
schiplaken.landelijkegilden.be

Zondag 30 juni

Sint-Donatus Processie
Wersbeek
Jaarlijkse processie in dit mooie Hagelandse dorpje.
Wanneer: 9 uur
Info: 0476 89 89 62, lgw@telenet.be

Zondag 30 juni

Rooi Kermis
Sint-Pieters-Rode
Jaarlijkse kermis in en om het Kloosterhof, ten voorde-
le van het parochiecentrum. Vanaf 12 uur: lekker eten 
en drinken. Randanimatie: springkasteel, schminkstand, 
volksspelen, kermisattracties, tombola, pannenkoeken …
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 Heide en 
Duinen’
Molenstede
Ga op verkenning en ontdekking langs minder bekende 
wegen en paden. Een boeiende zoektocht met leuke wé-
tjes over de plaatsen waar je langswandelt.
Deelnameformulieren: Toerisme Diest (Koning 
Albertstraat 16 in Diest); Boeken en krantenwinkel 

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

Zondag 7 juli

(F)Iets te doen tocht
Merchtem
Een leuke fietstocht met onderweg een 5-tal praktische 
proeven. Wie niet fietst is uiteraard ook altijd welkom 
voor een boterham met kip-kap, boerenhesp of platte 
kaas. Er zijn ook pannenkoeken en ijsjes. Voor de kinde-
ren is er een springkasteel.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 14 uur
Locatie: hoeve familie Van de Walle (Dries 99 in 
Merchtem)
Info: avancrombrugge@gmail.com

Zondag 21 juli

Hagelandse Gordel
Zie pagina 34.

Zaterdag 27 juli

Breugelavond
Molenstede
Lekker smullen van gerechten ‘van bij ons’ (Vlaams stoof-
vlees met frieten, koninginnenhapje, frietjes, varkens-
ribbetjes, frietjes en curryworst, vegetarische schotel),  
gekruid met muzikale begeleiding.
Wanneer: vanaf 18 uur
Locatie: Dorpsplein (Molenstede)
Prijs: € 13, bij inschrijving vooraf: 1e drankje inbegrepen
Info en inschrijven: 0475 87 98 23, 
info@lgmolenstede.be, lgmolenstede.be

Zaterdag 27 en zondag 28 juli

Zomers familieweekend
Bollebeek (Asse)
Op zaterdagavond steken we vanaf 18 uur de barbecue aan. 
Op zondag is er een kubbtornooi voor ploegen van 4 personen. 
Locatie: Witloofloods Vertongen (Oude 
Dendermondsebaan 62 in Asse)
Prijs: barbecue € 20, tornooi € 15 per team 
Info en inschrijven: guyvertongen@skynet.be

Zondag 28 juli

Aarschotse Buitenband
Zie pagina 34.

Zondag 28 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 
Trio Bluf en The Dukes Band.
Wanneer: vanaf 9.30 uur
Locatie: Dorpsplein (Molenstede)
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Info en inschrijven: 0475 87 98 23, 
info@lgmolenstede.be, lgmolenstede.be

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus

Zomerbarbecue
Sint-Pieters-Kapelle
Heerlijk genieten van allerlei soorten vlees, lekkere sla-
tjes, rijst, krielaardappelen … 
Wanneer: zaterdag vanaf 18 uur,  
zondag van 11.30 tot 15 uur
Locatie: Polyvalente feestzaal (Markstraat 17 in 
Sint-Pieters-Kapelle)
Prijs: € 15
Info: 0475 44 52 80, aime.matthijs@proximus.be, 
sint-pieters-kapelle.landelijkegilden.be

Zondag 4 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 
14 uur zijn er optredens en is er animatie voor groot en klein.
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: terrein De Burcht (schuin tegenover de kerk in 
het centrum van Londerzeel)
Prijs toegangskaart: € 10, € 5 kind -12 jaar

Zondag 4 augustus

Wandelzoektocht
Westrode
Jaarlijks zomerfeest met barbecuefestijn, kinderanima-
tie en optreden. Wandelzoektocht met theorievragen 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, optreden vanaf 18 uur
Locatie: Tuin parochiezaal (Jan Hammeneckerstraat 57 
in Wolvertem)
Prijs: € 6 per formulier
Info: jan.cloots@skynet.be, 
westrode.landelijkegilden.be

Donderdag 8 augustus

Kampenhout Swingt
Buken
Muziekfestival met optredens.
Wanneer: vanaf 20 uur
Locatie: Buken Trefpunt (Bukenstraat 22 in Buken)
Prijs: gratis toegang
Info: 0478 46 14 85, filip@kampenhout.be, 
buken.landelijkegilden.be

Donderdag 15 augustus

Oogstfeest 
Gooik
Oogstmis om 11.30 uur. Vanaf ’s middags doorlopend res-
taurant en activiteiten: optreden plaatselijke fanfare, op-
treden van een dansgroep … Een van de hoogtepunten is 
zeker het optreden van Jelle Cleymans & zijn El Bandidos. 

‘Nico zingt Hazes’ geeft ons Oogstfeest extra kleur. Met het 
lokale superduo Bram en Lennert sluiten we al dansend af.
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: Atletiekplein Houteman in Gooik
Prijs: alle optredens zijn gratis
Info: h.vanschepdael@hotmail.com, 
landelijkegildegooik.be

Zaterdag 17 augustus

Barbecue
Hofstade
Barbecue met goudbruin gebakken vlees en heerlijke 
groentjes. Muzikaal optreden van Tram 58, een muziek-
groep uit Vilvoorde die hits brengt met een Vlaams sausje.
Locatie: boerderij Robert Demesmaecker 
(Ambroossteenweg 102 in Hofstade) 
Wanneer: 15 uur
Prijs: € 15
Info: 0486 21 29 77, 015 61 19 97, 
info@landelijkegildehofstade.be, 
landelijkegildehofstade.be
Inschrijven: door storting op rekening BE56 7341 3311 
1388, met vermelding van aantal personen en BBQ.

Zondag 25 augustus

Ronde van Leuven
Zie pagina 34.

Zondag 25 augustus

Fietszoektocht
Orsmaal-Gussenhoven
Fietszoektocht van 20 km langs de mooiste plekjes van 
Linter en Zoutleeuw. Hoofdprijs: een fiets. Wie dorst of 
honger heeft, kan smullen van pannenkoeken en ijs bij 
een gekoeld biertje of ander drankje.
Wanneer: vanaf 13.30 uur
Locatie: Parochiecentrum (Oude Kerkstraat in 
Orsmaal-Gussenhoven)
Prijs: € 6 per formulier
Info: 0494 17 77 28, rudileunen@hotmail.com 

Zondag 25 augustus

Landbouwdag 
Relst
In het gezellige Park van Relst kan je een ritje met de 
paardenkoets maken, onze pensen met appelmoes ko-
men proeven, spek met eieren bestellen of rijstpap komen 

eten. Gewoon een ijsje komen eten en de dorst lessen, 
dat mag ook!
Locatie: Park Van Relst (Aarschotsebaan 128 in 
Kampenhout)
Info: landelijkegilde-relst@kampenhout.be

Van vrijdag 30 augustus tot zondag 1 september

Feestelingen 
Elingen
Vrijdagavond vanaf 20.30 uur comedyparade met Amelie 
Albrecht (winnares Humo’s Comedy Cup 2018) en Steven 
Mahieu. Zaterdag vanaf 18 uur en zondag vanaf 12 uur: bar-
becue. Op zondagvoormiddag om 10 uur is er een eucharis-
tieviering 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: € 17
Info: feestelingen@gmail.com, feestelingen.be

Zondag 1 september

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

Zaterdag 7 september

Landbouwwandeling
Geetbets
Voor één keer mag je tussen de fruitbomen wandelen. Je 
krijgt ook de kans om achter de schermen van een land-
bouwbedrijf te kijken. Tussendoor proef je lekkere land-
bouwproducten. Na de wandeling geniet je op ons terras 
van een lekkere pannenkoek, een stuk taart of een drankje. 
Wanneer: vertrek tussen 14 en 15 uur
Locatie: Landbouwbedrijf (Geetbets)
Prijs: € 3 leden, € 4 anderen
Info: katrien.weckx@landelijkegilden.be

Zaterdag 7 september

Dorpsfeesten
Vissenaken
Dorpsfeesten met T-Run loopwedstrijden voor lopers van 
5 tot 100 jaar en optredens van Phil Hunter, Freek Vanrooy, 
Okselvocht en in de latere uurtjes onze plaatselijke DJ Mil. 
Allerhande eetstandjes en amusement. 
Locatie: De Kronkel (Kronkelweg 1 in Vissenaken)
Prijs: € 5 
Info: 0495 44 67 99, verhaegen.g@skynet.be
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Zondag 8 september

Happen en trappen
Schiplaken
Culinaire fietstocht langs landelijke wegen, met enkele 
stopplaatsen waar telkens iets te eten en te drinken is.
Wanneer: vertrek tussen 11.30 en 13 uur
Locatie: Zaal Den Bosuil (Bieststraat 233 in Hever)
Prijs: leden en gezinsleden: € 24, € 12 kind -12 jaar; 
anderen: € 29, € 17 kind -12 jaar
Info: 0479 99 58 72, 
landelijkegilde.schiplaken@skynet.be, 
schiplaken.landelijkegilden.be

Zaterdag 14 september

Boerenbal
Sint-Pieters-Rode
Boerenbal met discobar Straffe Kaffe en een optreden 
van lokaal talent.
Wanneer: vanaf 20 uur
Locatie: Feesttent (Langestraat, naast 111 in 
Sint-Pieters-Rode)
Prijs: gratis toegang
Info: 016 62 26 42, paul.greveraars@telenet.be, 
sint-pieters-rode.landelijkegilden.be

Zondag 15 september

Boerenkermis
Sint-Pieters-Rode
De dag start om 10 uur met een eucharistieviering. Zegening 
van alle kinderen die met een speelgoedtractor gekomen 
zijn. Om 13 uur: tractorwijding en vertrek rondrit, waaraan 
zowel oldtimers als moderne landbouwvoertuigen kun-
nen deelnemen. Om 16 uur optreden van Pete Corman. 
Doorlopend kinderanimatie en lekkere hapjes en drankjes.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Feesttent (Langestraat, naast 111 in 
Sint-Pieters-Rode)
Info: 016 62 26 42, paul.greveraars@telenet.be, 
sint-pieters-rode.landelijkegilden.be

Zondag 15 september

Fietszoektocht
Londerzeel
Leuke fietszoektocht in een prachtige omgeving. Verse 
groenten voor elke deelnemer! Vanaf 16 uur kan je smul-
len van een lekkere haring of goedgebakken pensen. 
Prijsuitreiking om 20 uur.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 14.30 uur 
Locatie: hoeve Marc en Hildegard d’Hertefelt- d’Hollan-
der (Pikstraat 59 in Londerzeel)
Prijs: € 5 formulier (inclusief 1 drankje)
Info: piet.vandyck@proximus.be

Zondag 21 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 kleine dorpen en echte plat-
telandsgemeenten zoals Kortenaken, Geetbets, Glabbeek 
en Bekkevoort. Je kiest voor de grote ronde van 78 km (die 
langs alle startplaatsen passeert), een kleine ronde van 
30 km of de middellange ronde van 50 km. 
Elke route start en eindigt op een land- of tuinbouwbedrijf. 
Daar kan je genieten van heerlijke streek- of hoeveproduc-
ten en randanimatie. Op alle startplaatsen is er een EHBO-
koffer en er is een mobiele fietshersteldienst indien nodig. 

Fietsen: 30, 50 en 78 km
Startplaatsen: Akkerbouwbedrijf familie Vandebroeck 
(Koningbos 17 in Assent), fruitbedrijf familie Oversteyns 
(Oplintersesteenweg 16 in Bunsbeek), fruitbedrijf 
familie Veulemans (Groenstraat 2 in Kapellen-
Glabbeek), akkerbouwbedrijf familie Huys 
(Hoeledensebaan 34 in Hoeleden), melkveebedrijf 
familie Lemmens (Lapstraat 21 in Kortenaken) en 
kalverbedrijf familie Adams (Persoonsstraat 63 in 
Rummen)
Wanneer: vertrek van 8 tot 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 28 juli

Aarschotse Buitenband
Op de laatste zondag van juli kan je rond Aarschot fietsen. 
Op de 6 startplaatsen kan je kiezen tussen 3 afstanden: 25, 
40 of 70 km. Op elke startplaats zijn er hapjes en drankjes. 
Deelnemers ontvangen een lekker stukje Hagelands fruit en 
een leuk aandenken. Bovendien maak je kans op een mand 
met streekproducten ter waarde van € 30. Door je inschrijving 
ben je verzekerd via Landelijke Gilden of Sport Vlaanderen.

Fietsen: 25, 40 en 70 km
Startplaatsen: Parochiecentrum (Beekstraat 19 in 
Betekom); Onze School (Veerlestraat in Wolfsdonk); 
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) 
Wanneer: vertrek tussen 9 en 15 uur
Prijs: € 3 voor leden en hun gezin, € 4 voor anderen, 
gratis kind -12jaar 
Info: 016 28 61 54, vlaamsbrabant@landelijkegilden.be, 
aarschotsebuitenband.be 

Zondag 25 augustus

Ronde van Leuven
Op de laatste zondag van augustus kan je rond Leuven fiet-
sen. Je kunt op 5 startplaatsen terecht voor de ideale com-
binatie van inspanning en ontspanning. Muziekgroepjes zor-
gen voor een muzikale setting waarin je kunt genieten van 
een hapje en een drankje. Sportievelingen kunnen op elke 
startplaats kiezen voor een fietstocht van 45 of 80 km. In 
Bierbeek, Blanden en Kortrijk-Dutsel kan je ook starten 
voor een tocht van 20 km. In Lovenjoel (15 km) en Winksele 
(9 km) kan je deelnemen aan een gezinsvriendelijke foto-
zoektocht. Elke deelnemer maakt kans op een mand met 
streekproducten. Door je inschrijving ben je verzekerd via 
Landelijke Gilden of Sport Vlaanderen.

Startplaatsen: Parochiezaal (Dorpsstraat 28 in 
Bierbeek): 20, 45 of 80 km; Ontmoetingscentrum 
(Bierbeekstraat 8 b in Blanden): 20, 45 of 80 km; 
Dorpsplein (Kortrijk-Dutsel): 20, 45 of 80 km; 

’t Stichelke (Kerkstraat 1 in Lovenjoel): fotozoektocht 15 
km, fietstochten 45 of 80 km; Sporthal (Warotstraat in 
Winksele): fotozoektocht 9 km, fietstochten 45 of 80 km
Wanneer: vertrek tussen 8 en 15 uur (14 uur voor de 
grote ronde)
Prijs: € 3 voor leden en hun gezin en voor groepen vanaf 
10 personen, € 4 voor anderen, gratis kind -12 jaar 
Info: 016 28 61 54, vlaamsbrabant@landelijkegilden.be, 
rondevanleuven.be



Buitentips • 2019 • 35   

Een knipoog naar de landbouw is nooit ver weg. 
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West-Vlaanderen
Zondag 19 mei

Lentefietstocht
Meulebeke
Een tocht van 30 km met 4 verrassende tussenstops.  
We sluiten af met een uitgebreid breugelmaal om 18 uur.
Wanneer: vertrek tussen 13.30 en 14 uur
Locatie: OC Vondel (Karel Van Manderstraat 26 in 
Meulebeke)
Prijs: € 20, € 8 kind van 3 tot 12 jaar
Info: 0478 70 57 46, fredgoethals@gmail.com, 
meulebeke.landelijkegilden.be
Inschrijven: tot 17 mei door storting op rekening  
BE43 738 006 341 701 van LG Meulebeke of telefonisch 
via 0497 74 54 84

Zondag 2 juni

Gezinsvriendelijke sneukeltocht
Ingelmunster
Sneukeltocht van 17 of 24 km langs 3 stopplaatsen.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 14.30 uur
Locatie: De Cultuurfabriek (Kortrijkstraat 4 en 
Ingelmunster)
Prijs: € 10, € 5 kind 3 tot 10 jaar
Info en inschrijven: 0474 26 91 31, 
frans.verdure@telenet.be

Zaterdag 8 juni

Abeelse Walkingdiner
Watou
Wandeling van 6 km met onderweg aperitief, soep en  
een ovenkoek met warme beenhesp.
Wanneer: vanaf 18.30 uur
Locatie: d Hoge Schole (Abeelseweg 246 in Abele)
Prijs: € 15 
Info en inschrijven: 0474 37 81 04, 
joseph.delalleau@telenet.be,  
watou.landelijkegilden.be

Zondag 30 juni

Tractor pulling
Izegem
Krachtmeting tussen tractoren. Je geniet er ook van een 
frisse pint, een glaasje wijn, een dampende koffie, een 
lekkere braadworst, een bakje friet of een pannenkoek.
Wanneer: vanaf 10 uur
Locatie: Ondankstraat (Izegem)
Prijs: € 5
Info: 0474 92 43 20

Zondag 30 juni

Smoefeltocht
Geluwe
Een fietstocht van door Geluwe, Wervik en omstre-
ken. Onderweg stoppen we voor soep, aperitief, been-
hesp met verse groenten en frietjes en een dessertbord. 
Muzikale omlijsting en om 18 uur een gratis tombola on-
der de aanwezigen.
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 11.30 uur
Locatie: familie Messely (Pollepelstraat 14 in Geluwe) 
Prijs: € 30, € 15 kind tot 12 jaar
Info en inschrijven: 056 53 00 95, 
vincent.vermeulen@verz.kbc.be

Zondag 30 juni

IJzersmultocht
Beveren aan de IJzer, Stavele en 
Roesbrugge-Haringe
Al fietsend (of met de auto) leg je langs rustige en schilder-
achtige wegen een parcours van 35 à 40 km af. Meerdere 
stopplaatsen, met achtereenvolgens aperitief, soep, 
hoofdgerecht, ijs en koffie met gebak. Kinderanimatie 
en verhuur van elektrische fietsen (vooraf reserveren via  
0477 60 04 06).
Wanneer: vertrek tussen 10.30 en 12.30 uur
Locatie: hoeve Geert en Chantal Dehaene-Dever 
(Terenburgseweg 19 in Roesbrugge-Haringe)
Prijs: € 20, € 12 kind tot 12 jaar (reservaties na 26 juni:  
€ 25, € 15 kind -12 jaar) 
Info: 0475 23 00 63, ijzer@smultocht.be,  
smultocht.be
Inschrijven: tot 26 juni door storting op rekening  
BE57 7380 0838 2135, met vermelding van naam en 
aantal personen

Van 1 juli tot 15 september 

Fietsfotozoektocht 
Waregem
Fietstocht van 15 km door Nieuwenhove en omstreken. 
Onderweg moeten 45 foto’s in de juiste volgorde gezet 
worden.
Locatie: Sint-Margarethakerk Nieuwenhove 
(Oblatenstraat in Waregem)
Prijs: € 5 
Info: 0474 75 61 59, lgwaregem@gmail.com, 
waregem.landelijkegilden.be
Inschrijven: dieterwa@hotmail.com

Vrijdag 5 juli

Kampvuur en livemuziek
Klerken
Kom mee genieten van het jaarlijkse kampvuur, een ge-
zellige en sfeervolle activiteit met livemuziek. Wat bij-
praten, iets drinken en een lekkere barbecueworst eten, 
meer hoeft dat niet te zijn!
Wanneer: vanaf 20 uur
Locatie: De Anker (Kerelsstraat 3 in Klerken)
Info: 0473 31 07 54, stefaan.willaert.klerken@skynet.be, 
klerken.landelijkegilden.be/activiteiten

Zondag 7 juli

Sneukel@vélo
Ledegem
Landelijke sneukelfietsroute van 25, 30 of 45 km. Vooraf 
inschrijven niet nodig. Vanaf 18 uur eetfestijn.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 14.30 uur
Locatie: hoeve Breyne (Dadizeelsestraat 14 in Ledegem)
Prijs: € 10 sneukelfietsroute, € 20 eetfestijn
Info: 0486 82 32 76, landelijkegilde.ledegem@gmail.com

Zaterdag 13 en zondag 14 juli

Viering 100-jarig bestaan
Sneukeltocht
Heestert
Zaterdag vanaf 18 uur: misviering en academische  
zitting ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
gilde. Zondag vanaf 13 uur wandel- of fietssneukeltocht 
en barbecue vanaf 17 uur.
Locatie: hoeve Desrumeaux (Pontstraat 75 in Heestert)
Prijs: € 5 sneukeltocht (5 consumpties), € 15 barbecue
Info: 0472 95 10 27, coussementjohan@hotmail.com

Zaterdag 13 juli

Kampvuuravond
Watou
Kampvuur met optreden van de Picanolband, een cover-
groep uit Ieper. Zij spelen muziek van CCR tot Muse, van 
Johny Cash tot The Pixies ... Daarna afterparty met DJ 
Studio Fashion.
Wanneer: 20 uur 
Locatie: Spaarpotweg 1 (Watou)
Prijs: € 6 in voorverkoop, € 8 kassa
Info en kaarten: 0474 37 81 04, 
joseph.delalleau@telenet.be, watou.landelijkegilden.be

Zaterdag 20 en zondag 21 juli

Hoevefeest 125 jaar LG Hooglede
Hooglede
Zaterdagavond om 19 uur receptie voor genodigden en 
om 21.30 uur een optreden (gratis toegang) van de be-
kende coverband The Partytrooperz. Zondagmorgen: be-
zinning en tractorwijding om 10.30 uur. ’s Middags is er 
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côte à l’os à volonté. Na de namiddag kinderanimatie en 
een gezellig terras.
Locatie: Hoeve Koen en Nancy Keirsebilck (Bruggestraat 
147 in Hooglede)
Prijs: gratis toegang zaterdagavond, middagmaal: € 20, 
€ 10 -12 jaar
Info en inschrijven: dirk.deman@live.be, 
hooglede.landelijkegilden.be

Zondag 21 juli

Fietstocht met barbecue
Sente-Heule 
Gezinsfietstocht van 25 km met tussenstop. ’s Middags 
barbecue met groentebuffet. 
Wanneer: vertrek tussen 9.30 en 11 uur
Locatie: Familie Creupelant (Sint-Katriensteenweg in 
Kuurne) 
Prijs: € 20, € 10 kind -12 jaar
Info: 0474 88 97 15, lgsenteheule@gmail.com, 
sint-katrien-heule@landelijkegilden.be
Inschrijven: voor 12 juli door storting op rekening  
BE42 7384 1300 0154 van LG Sente-Heule, met vermelding 
van aantal volwassenen en kinderen.

Zondag 21 juli

Sneukeltocht
Oedelem
Sneukeltocht van 30 km langs landelijke wegen, met drie 
tussenstops waar er telkens iets lekkers is. We sluiten af 
met een barbecue à volonté.
Wanneer: vertrek tussen 13 en 15 uur 
Locatie: hoeve Pieter Gailliaert en Lies Coghe 
(Knesselarestraat 176 in Oedelem)
Prijs: € 18
Info en inschrijven: 0478 87 62 49, info@lgoedelem.be, 
lgoedelem.be

Zondag 28 juli

Keikoppensmultocht
Poperinge
Fietstocht van ongeveer 30 km langs rustige, landelijke 
wegen met 6 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: € 23, € 12 kind tot 12 jaar. Inschrijvingen van 24 
tot 26 juli: € 28, € 16 kind tot 12 jaar. Geen inschrijvin-
gen op zondag.
Info: 0479 94 58 32, berny.verhee@kbc.be
Inschrijven: door storting op rekening BE87 7480 0829 
2694 van Landelijke Gilde Poperinge, met vermelding 
Keikoppensmultocht en aantal personen in elke categorie

Maandag 29 juli

Smulmarkt
Pollinkhove
Jaarlijkse smulmarkt waar alles dat eet- en drinkbaar is, 
aangeboden kan worden. 
Wanneer: vanaf 18 uur
Locatie: Pollinkhove-Dorp (Pollinkhovestraat in 
Pollinkhove)
Info: feestcommissiepollinkhove@skynet.be

Zaterdag 3 augustus

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. Voor de kinderen is er een springkasteel.
Wanneer: 19 uur
Locatie: Sporthal Jonkhove (Aartrijksestraat 9 in 
Aartrijke)
Prijs: € 16, € 8 kind lagere school in voorverkoop; € 19 
op de dag zelf
Info en inschrijven: 0479 29 35 84, 
ronyneyens@telenet.be

Zondag 4 augustus

Hoevefeest en fietszoektocht
Wijtschate
Hoevefeest met fietszoektocht van 25 km, Vanaf 11.30 uur 
is de cocktailbar open. Vanaf 13 uur kan je aanschuiven 
voor kip aan ’t spit met groenten en frietjes. Achteraf zijn 
er pannenkoeken, taart en koffie.
Wanneer: vertrek fietszoektocht tussen 10 en 10.30 uur
Locatie: Bart en Sabine Boudry-Neyens 
(Madelstedestraat 1 in Wijtschate)
Prijs: kip aan ‘t spit: € 15 en € 7 kind tot 12 jaar in 
voorverkoop; € 17 en € 9 kind tot 12 jaar op de dag zelf 
Info: 057 44 46 64, christine.spinnewyn@telenet.be
Inschrijven: vóór 1 augustus door storting op rekening 
BE6 7380 1071 003415 

Zondag 4 augustus

Tractortreffen oldtimers
Reningelst 
Rondrit van 30 km. Tussenstop in De Lovie in Poperinge.
Wanneer: bijeenkomst om 11.30 uur, vertrek rondrit om 
14 uur.
Locatie: Dorpsplein (Reningelst) 
Prijs: chauffeurs betalen € 12,50 (braadworst, 
consumpties, aandenken)
Info en inschrijven: 0493 19 68 67,  
wim.haest@telenet.be

Zaterdag 10 augustus

Oldtimertractorentocht
Moorslede
Ontvangst vanaf 13.30 uur. Start om 14 uur op het ter-
rein van het West-Vlaams Bierfestival, net voor de hoeve 
Dumoulin in Slypskapelle. Het West-Vlaams Bierfestival, 
dat dit jaar voor de 5de maal georganiseerd wordt, is een 
klein gezellig bierfestival met een 15-tal West-Vlaamse 
brouwerijen, maar ook allerhande eetstandjes en een 
streekproductenmarkt.
Locatie: Hoeve Dumoulin (Slypsstraat 46 in Moorslede)
Prijs: € 10 
Info en inschrijven: 0478 28 17 66, 
filiep.vandaele@telenet.be, 
moorslede.landelijkegilden.be

Zondag 11 augustus

Smultoer
Esen
Smultoer langs 5 smoefelhaltes, met aperitief, soep,  
filet carré met frietjes, ijs en koffie met gebak.
Wanneer: vertrek tussen 11 en 12.30 uur
Locatie: familie Cool (Eikhofstraat 78 in Esen)
Prijs: € 22, € 14 kind tot 12 jaar
Info: 0478 28 50 30, 049742 34 46, 
peter.packet@skynet.be 
Inschrijven: tot 5 augustus door storting op rekening 
BE52 7382 0300 0309

Donderdag 15 augustus

‘t Vijfde Wiel
Zie pagina 39.

Donderdag 15 augustus

Landelijk Feest
Torhout
Om 10.30 uur eucharistieviering in de loods. Fietstocht 
van 25 km langs meerdere bedrijven, waar telkens een 
gerecht geserveerd wordt.
Wanneer: vertrek smoefeltoer tussen 11.30 en 12.30 uur
Locatie: Hoeve Glenn Pattyn (Edewalllestraat 14a  
in Torhout)
Prijs: € 28, € 10 kind geboren na 1 juli 2007
Info: 0478 24 28 51, lgtorhout@telenet.be, 
 lgtorhout.be
Inschrijven: voor 8 augustus door storting op rekening 
BE12 7381 1406 9392 van Landelijke Gilde Torhout



38 • Buitentips • 2019 

Zaterdag 17 augustus

Movie @ the farm
Merkem
Tussen het stro gezellig naar een familiefilm kijken met 
groot en klein in een authentiek kader. Wij zorgen voor 
popcorn, chips, frietjes, hamburgers ...
Wanneer: 19.30 uur
Locatie: hoeve Kris Vermeulen
Prijs: € 5
Info: 0486 12 32 16, lgmerkem@outlook.com, 
merkem.landelijkegilden.be

Zondag 18 augustus 

Fiets-smul-tocht
Nieuwkerke-Wulvergem
Gezinsvriendelijke fietstocht van 30 km langs landelijke 
wegen met mooie vergezichten. Op de 4 stopplaatsen krijg 
je achtereenvolgens een fruitslaatje, soep, aperitief en een 
barbecue aangeboden. Achteraf is er nog een ijsje en taart. 
Voor de kinderen is er een springkasteel.
Wanneer: vertrek van 10 tot 11 uur
Locatie: hoeve Francois en Caroline Bonte-Verhaeghe 
(Steenweg op Waasten 259 in Neerwaasten) 
Prijs: € 23, € 13 kind -12 jaar. Wie inschrijft na 
10 augustus betaalt € 3 meer.
Info : 057 44 44 44, lgnieuwkerke@gmail.com, 
nieuwkerke-wulvergem.landelijkegilden.be
Inschrijven: door storting op rekening  
BE54 7383 0902 0497, met vermelding van het aantal 
personen. Geen inschrijving op de dag zelf.

Zondag 18 augustus 

Midzomerfeest
Poelkapelle
De hoofdmoot van het jaarlijkse hoevefeest is het mid-
dagmaal: Dit jaar is dat haantje aan de priem, met friet-
jes en een groentewaaier. 
Wanneer: vanaf 11.30 uur
Locatie: hoeve ’t Rozenhof, Gerard en Magda Vanackere 
(Eeckhoutmolenstraat 14 in Poelkapelle)
Prijs middagmaal: € 15 in voorverkoop,  
€ 16 op de dag zelf,  
€ 10 kindermenu: kip met friet,  
€ 5 kindermenu: frikandel met friet 
Info en inschrijven middagmaal: 0474 47 18 05, 
lg@poelkapelle.be

Van vrijdag 23 augustus tot zondag 25 augustus

Bartholomeusfeesten
Nieuwmunster
Feestweekend met film op vrijdag, boerenmarkt op zater-
dag en heel wat animatie op zondag.
Locatie: Dorpsplein, Doelhofstraat (Nieuwmunster)
Info: geertlaukens@telenet.be

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus

Springkastelendorp
Oostrozebeke
Een groot aantal springkastelen, een springkasteelhin-
dernissenparcours en enkele aparte springkastelen voor 
de allerkleinsten zorgen voor veel springplezier. Terwijl 
de kinderen ravotten, kunnen de ouders gezellig keuve-
len en iets drinken. Op zaterdag maakt het springkaste-
lendorp ook deel uit van de animatie rond de Jumborun 
2019, die dit jaar in Oostrozebeke neerstrijkt.
Locatie: de Peloeze (Ernest Brengierstraat in 
Oostrozebeke)
Wanneer: vanaf 13 uur
Prijs: € 5 kind, ouders gratis
Info: lgoostrozebeke@gmail.com,  
lg-oostrozebeke.be

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus

Feestweekend 100 jaar LG Moorslede
Moorslede
Op zaterdag zijn er optredens van Willy Sommers en 
JeanPrez. Op zondag houden we een aperitiefconcert met 
een feestdiner.
Locatie: hangaar plantenkwekerij Vermeulen 
(Lindenweg 1 in Moorslede)
Info: 0494 56 48 17,  
moorslede.landelijkegilden.be

Zondag 25 augustus

Ontbijtbuffet
Beselare
Lekker en uitgebreid ontbijtbuffet. Drankenbar met Picon. 
zandbak voor de kinderen.
Wanneer: van 8 tot 13 uur
Locatie: loods Michel en Roza (Markizaatstraat 48 in 
Beselare)
Prijs: € 10 
Info en inschrijven: 0474 32 51 12, 
lucverhaeghe@telenet.be, beselare.landelijkegilden.be

Zondag 25 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: € 7 voor de fietshappening alleen; € 18, € 12 kind 
voor de fietshappening en maaltijd
Info: 0472 43 04 86, guy.bogaert12@telenet.be, 
optoerbijdeboer.be

Inschrijven: voor 20 augustus door storting op rekening 
BE95 7380 3055 8658, met vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer.

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september

Hoevefeesten
Heestert
Jaarlijkse hoevefeesten, met op zaterdag om 18 uur een 
misviering en om 20 uur de Loungeparty met DJ Glenn. Op 
zondag is er vanaf 11 uur een aperitiefmoment, gevolgd door 
een barbecue (warme beenhesp met groentjes en frieten). 
Vanaf 14 uur een trekkertrekwedstrijd, tractortouwtrek-
ken, miniatuurwerktuigen 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 1 september

EK Powertoolracing
Bikschote
Een snelheidswedstrijd met zelfgemaakte tuigen van elek-
trisch handgereedschap. 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 58 
in Bikschote)
Info en inschrijven (alleen voor het eten): 
ekpowertoolracing@gmail.com, ekpowertoolracing.be

Zondag 8 september

Tractorenrit
Zonnebeke
Tractorenrondrit en maaltijd.
Wanneer: 9 uur
Locatie: OC ’t Geleveld (Geluveldplaats in Geluveld)
Prijs: € 15 maaltijd
Info: 0475 85 17 87, lg.zonnebeke@skynet.be

Zondag 8 september

Tractorpulling
Hooglede
Met tractoren een sleepwagen met ballast zo ver moge-
lijk slepen. Wie tot op het einde geraakt, heeft een full-
pull. Spektakel verzekerd!
Wanneer: vanaf 11 uur
Locatie: weide Geert Vandaele (Kerkebrugstraat in 
Hooglede)
Info: landelijke-gilde-hooglede.be



Zondag 8 september

Landelijke Sneukeltoer
Zwevezele
Fietstocht van 25 km langs minder bekende wegels, 4 
stopplaatsen, 6 lekkere sneukels en een lekkere verras-
singshap bij aankomst. 
Wanneer: 13 uur
Locatie: Sierteeltbedrijf en boomkwekerij Koen Gelaude 
(Vannekenstraat 22 in Zwevezele)
Prijs: € 9
Info: 0494 39 29 54, gino.debever@telenet.be 
Inschrijven: 051 61 21 98, ten laatste op 2 september

Vrijdag 13 september

Avondmarkt en miniboerderij
Eernegem
We tonen allerlei erfdieren. Op het terras serveren we 
drankjes en verse soep.
Wanneer: vanaf 17 uur
Locatie: Vrije basisschool (Stationsstraat 1a in 
Eernegem)
Info: 059 29 06 53, johan.de.smedt@telenet.be, 
eernegem-bekegem.landelijkegilden.be

Zaterdag 14 september

Boerenmarkt
Moorslede
Boerenmarkt waar lokale landbouwers hun producten 
te koop aanbieden.
Wanneer: van 8 tot 12 uur
Locatie: Markt (Marktplaats in Moorslede)
Info: 0494 56 48 17, vynckier.chris@telenet.be, 
moorslede.landelijkegilden.be

Woensdag 15 augustus

‘t Vijfde Wiel
Landelijke Gilden West-Vlaanderen organiseert voor de 
27ste keer ’t Vijfde Wiel, een gezinsvriendelijke fietshap-
pening die meer dan 3000 deelnemers op de fiets brengt. 
Dit jaar verkennen we een uniek stukje polderlandschap 
ten noorden van Brugge. Geniet van het vlakke parcours 
in de Zwinstreek en pittoreske dorpjes zoals Damme en 
Dudzele. Er is keuze uit 4 bewegwijzerde routes (20, 35, 45 
en 65 km). Je kunt doorlopend starten tussen 9 en 14 uur, op 
de hoeve van Patrick Dendooven, Westkapellestraat 434 in 
Westkapelle. De eerste stop is in zaal De Polder in Dudzele. 
Daarna fietsen we tot aan het loonwerkbedrijf van Geert De 
Blauwe in Damme. De route van 20 km heeft slechts 1 tus-
senstop (Dudzele). Op de stopplaatsen kan je iets eten en 
drinken. Op de start- en aankomstplaats in Westkapelle 
kan je tussen 16 en 19 uur ook aanschuiven voor een uitge-
breide barbecue. Daarvoor moet je wel vooraf inschrijven!
Praktisch
Fietsen: 20, 35, 45 en 65 km
Startplaats: hoeve Patrick Dendooven 
(Westkapellestraat 434 in Westkapelle)
Wanneer: vertrek tussen 9 en 14 uur
Prijs fietsen: € 3, € 2 voor vooraf ingeschreven groepen 
vanaf 15 personen, kind tot 12 jaar gratis. 
Prijs barbecue: € 15, € 8 kind tot 12 jaar tot 10 augustus; 
€ 17, € 8 kind tot 12 jaar na 10 augustus
Info: 051 26 03 80, vijfdewiel@gmail.com, vijfdewiel.be
Inschrijven voor barbecue en fietsen in groep: door 
storting op rekening BE20 1030 5620 06566, met 
vermelding van het aantal eters en/of fietsers. 
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