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Jozef Buyssestraat 72 • 9230 Wetteren
Tel. 09-366 17 73 • Fax 09-366 14 95

E-mail: info@datam.be

De Witte Aluminiumconstructies
Veldmeersstraat 35 - 9270 Laarne
www.dewitte-aluconstructies.be

Dorpsplein 11- 9230 Massemen
T 09 369 10 89 - dietbrand@optiekvandurme.be

www.optiekvandurme.be

Opticien Optometrist Progressieve glazenContactlenzen

verzekeringskantoor

Jan Broeckaertlaan 50  9230 WETTEREN

www.verzekeringendonners.be

KORTENBOS 

Massemen 
Wetteren

61eOogststoet 
zondag 4 augustus 2019

     “in de sfeer van 1000 jaar Massemen”
van de akker tot de bakker 15.00 uur



Met de medewerking van:

- het gemeentebestuur van Wetteren
- Lokale Politie, 
  PZ Wetteren-Laarne-Wichelen
- Provincie Oost-Vlaanderen

KONINKLIJK

31-05-2009

De jaarlijkse Oogststoet 
en Oogstfeesten 

worden u aangeboden 
door de Koninklijke Vereniging 

vzw Oogstfeesten 
Kortenbos-Massemen

E

61 ste Oogststoet
van de akker
 tot de bakker

Alle verantwoordelijkheid bij gebeurlijke 
ongevallen wordt door de Koninklijke vzw 

Oogstfeesten Kortenbos-Massemen afgewezen

en vernieuwde bestuursploeg. Trouw aan het verleden
maar gericht naar de toekomst, om het bestaan
van onze Oogststoet en -feesten te garanderen.

 Bestuurders
 
 Eduard VAGENENDE, voorzitter
 Robert VAN DEN ABEELE, penningmeester
 Dirk VAGENENDE, secretaris, verantw. tentinrichting / tentmedewerkers
 Koen PHILIPS, verantw. opbouw praalwagens / figuranten

 

 Bestuursleden 
 
 
 Freddy DE SMET  
 Gert VAN DRIESSCHE 
 Jonathan DE GRAEVE 
 Julien VAN HOECKE 
 Laurens BRAECKMAN 
 Paul VERSTRAETEN 
 Tim DE SCHAMPHELAIRE
 Wim DE KIMPE  
 Evy MOENS
 Nathalie BERCKMOES
 Kristof VERSTRAETEN,
 verantw. rollend materiaal / trekpaarden

61 ste Oogststoet



Woordje van de voorzitter

Beste lezer, beste bezoeker,

Heeft u al eens van de Oogststoet gehoord? Misschien niet, 
maar wellicht wel, en vandaag, beste bezoeker ziet U het 
resultaat 61 jaar Oogststoet en feesten.

U ziet hier weer de uitbouw van het oogstgebeuren, het wel en wee van het landelijk leven, waar jaar na jaar verder 
wordt aan gewerkt, om het voor U, toeschouwer, steeds te laten aanspreken.

De deelnemers dezer Oogststoet in aangepaste kledij verbeelden individueel of in groep een stukje 
geschiedenis uit het rijke boerenleven, met steeds als thema “Van de akker tot de bakker”.
De honderden deelnemers dezer Oogststoet hebben weer weken of meerdere maanden naar deze dag toe geleefd.

Wij zijn U, beste bezoeker, terug dankbaar omdat U er aan gehouden hebt 
vandaag hier onder ons midden te vertoeven.
Dankbaar, omdat verleden jaar de jubileumviering van 60 jaar Oogststoet 
en feesten kon doorgaan en voor ons een stimulans is om verder en beter 
aan deze jaarlijkse stoet en feesten te werken.

Allen samen moeten wij nu de uitdaging van de komende jaren  
tegemoet gaan en ik ben er alvast stellig van overtuigd dat het nodige  
enthousiasme te vinden is in onze rangen van Oogststoetmedewerkers. 
Zonder Uw medewerking stonden wij niet waar wij vandaag staan.

Bij deze wil ik ook Michaël De Smet bedanken die dit jaar uit het bestuur is getreden voor 
zijn jarenlange verdiensten in de organisatie als secretaris en penningmeester, alsook Laurent 
Rottiers die afscheid neemt uit het bestuur en die vele jaren de verantwoordelijke was voor de 
zovele paarden en wagens die deel uitmaakten van de Oogststoet.

Een speciaal woordje van dank voor 
Ben en Leona die vanuit de gemeente 
Mazenzele reeds 25 jaar hun me-
dewerking verlenen. Wij hopen nog 
vele jaren op hun diensten te mogen 
rekenen.

Welkom aan onze twee vrouwelijke bestuursleden,  
Nathalie en Evy. Hun eerdere medewerking in de werking is 
een garantie die de toekomst van de Oogststoet en feesten  
zal ten goede komen.

Ook dank aan diegene die met hun financiële steun dit  
evenement mogelijk maken.

Bedankt aan allen, geniet van de gezelligheid van het  
landelijke leven en ik hoop dat U er volgend jaar terug bij 
moogt zijn.

Eduard Vagenende, Voorzitter
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CONTACTADRES: Koninklijke vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen, 
 Kerkhofstraat 8 • 9340 Lede • Tel. 0472 71 70 24 
 e-mail: secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be 
 BTW BE 0433.257.428 • IBAN BE88 4417 0240 5141
 www.oogstfeesten-kortenbos.be 

zaterdag 3 augustus 2019
18.15 uur: 38ste PAARDENOMMEGANG
   start aan de feesttent 
   in de Kortenbosstraat

19.15 uur: PAARDEN- en 
   DIERENWIJDING
   op het dorpsplein te Massemen

21.00 uur: DANS- en FUIFAVOND
   met DJ Luc Van Gelder

zondag 4 augustus 2019
09.00 uur: OOGSTFEESTMIS
   in de parochiekerk 
   te Massemen

15.00 uur: 61ste OOGSTSTOET
   van de akker tot de bakker
 “in de sfeer van 1000 jaar Massemen”
   toegang 5 E

18.00 uur: Optreden INCAR dansspektakel
   en OOGSTSFEER in de feesttent 
21.00 uur: DANS- en FUIFAVOND
   met DJ 2000

Programma

De toegang

tot de feesttent

is GRATIS!

61 steOogststoet en
        -feesten


