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61ste Oogststoet   van de akker tot de bakker
1.  INCAR dansspektakel
2.  Symbolen van een lange Oogststoet geschiedenis en Ode aan het brood, ontwerp Angeline en Connie Vagenende
3.  De belleman, uitbeelding Wim De Coene  
4.  De reuzen van Massemen, Diederik van Massemen en dochter Beatrijs, dorpscomité THOG Massemen 
5.  Al fietsend doorheen de tijd
6.  Koninklijk Fanfare Orkest Volksopbeuring, Massemen 
7.  Stoere “Brabanders”, uitbeelding de Hoplanders uit Opwijk

 8.   De schaapherder, uitbeelding Jo De Meyst
 9.  Het boerengezin, ontwerp S. Brantegem, D. Verlinden, S. Meganck en P. François
10.  Het vondelingen luik, ontwerp en uitbeelding Gezinsbond Massemen
11.  Op weg naar de doop, uitbeelding Tijs en Merle De Wandel en Jolien De Smet
12.  De kinderen worden boven de doopvont gehouden, ontwerp en uitbeelding D’Haese Gilles, Eline Pardaen, Gerd Migerode, Evelien Temmerman
13.  De hoefsmid, ontwerp en uitbeelding Martijn en Saartje Meersman en Anne Boterberg   
14.  De akker bemesten, ploegen en bewerken, ontwerp Kris De Kimpe en Walter De Latthauwer
15.  Showband Sas van Gent    
16.  Boomkwekers vormen hun bomen, ontwerp Studiekring Boomkwekerijschool Wetteren
17.  De communicanten op weg naar de kerk, ontwerp en uitbeelding buren van de Damstraat Wetteren
18.  Zaaien en aardappelen planten, uitbeelding Patrick en Sofie De Corte, Ynske De Lausnay, Lucien Veeckman en Jaak De Vos
19.  De dorpsgek, uitbeelding Vincent en Niels François
20.  Reus Jabbe is in lente stemming, ontwerp en uitbeelding wijkcomité Jabeke
21.  Volkskunstgroep Reuzegom Leuven     
22.  De Chrochet wedstrijd, ontwerp en uitbeelding Laurenzo Bogaert, David Helaert en Johan Claus
23.  De dorpsstaminé, ontwerp en uitbeelding Tom Meganck en vrienden

24. Op zoek naar verkoeling in de Molenbeek, ontwerp en uitbeelding, S. Brantegem, D. Verlinden, S. Meganck en P. François      
25.  De hooitijd, ontwerp landbouwmuseum de Vedderboom Mazenzele en Paul D’Hondt
26.  Vrijen in het hooi, ontwerp en uitbeelding Céline Van Den Bossche, Robin De Roeck en Sander Brantegem 
27.  De weelde van de vier graangewassen, ontwerp Adolf De Saeger
28.  Tieltse Blaaskapelle 
29.  De vogelverschrikkers, uitbeelding Sofie Van Hyfte en kornuiten 
30.  Wiegende kermisschommels, ontwerp en uitbeelding familie Tom Verhoeven  
31.  Vlaggensymfonie, uitbeelding KLJ Wetteren 
32.  De pikkekloppers, uitbeelding Jules en Syben Van Hoecke
33.  De zeurzakken, ontwerp en uitbeelding Filip, Eline en Thomas Schollaert  
34.  De evolutie van het koren pikken, uitbeelding Etienne De Pourcq
35.  Koninklijke Folkloristische Maatschappij “de Vreugdebroeders”, Boskant - Wetteren      
36.  Het vier-uurken, ontwerp en uitbeelding familie De Pourcq 
37.  De schoven mandelen, ontwerp en uitbeelding Michiel en Steven Verhoeven, Quinten Van Migerode en Stefan Van Der Haegen
38.  In “Den blauwen geschelpten”, ontwerp en uitbeelding families Winckels en Brondeel 
39.  Met de oogstkar naar de schuur, ontwerp Luc Baeten, Kris De Kimpe, Rudy Vermeiren en Quinten Van Migerode
40.  De hen, ontwerp Wim De Kimpe en Gert Van Driessche, 

41. Het angelus, ontwerp Martijn Meersman
42.  De boer moet trouwen, ontwerp en uitbeelding Marc Schuddinck en vrienden  
43.  De Boerenfanfare, ontwerp en uitbeelding Marc Schuddinck en vrienden
44.  De houthakkers, ontwerp en uitbeelding Scouts en Gidsen Karekiet - Edelweis
45.  Reuzencomité Julius Cesar en gemalin Serskamp-Schellebelle
46.  VREDON spektakelgroep 
47.  De dorpsschool, ontwerp Peter Reynvoet en Coen Demulder
48.  De paardentram, uitbeelding Christophe Van Bogaerts
49.  De vrekkige boerin, uitbeelding Marina Casteels, ontwerp Michiel en Steven Verhoeven, Quinten Van Migerode en Stefan Van Der Haegen
50.  De brandweer anno 1912, ontwerp en uitbeelding de Vriendenkring van de Brandweer Wetteren
51.  Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede
52.  Vlaamse kermis op den buiten, ontwerp en uitbeelding Delphine, Charlot Limpens, Laura, Celine De Backer, Emma Schepens en fam. De Backer      
53.  De strontrapers, uitbeelding Silvio Lampaert en Gertjan en Nand Heyse
54.  Het circus op doortocht, uitbeelding familie Pieter De Smet
55.  Volkskunstgroep ’t Vrij Uurke Zedelgem

56. De graanwagen
57.  De vlegeldorsers, ontwerp Michiel en Steven Verhoeven, Quinten Van Migerode en Stefan Van Der Haegen, uitbeelding Landelijke Gilde Stekene 
58.  De dorsmachine, ontwerp en uitbeelding de Govaertsvrienden Serskamp
59.  De straatleurders, uitbeelding Raf, Marieke en Wiske Mertens en Lisa De Corte
60.  De paters brouwen Blonde en Straffe Linde, ontwerp en uitbeelding Bram De Winne en vrienden
61.  Flemish Caledonian Pipes en Drums “Clan Mackenzie”
62.        “Dad uwe wafel moogt ouden”, ontwerp en uitbeelding Guus, Jean-Pierre, Steven, Tim en aanhangers       
63.  De ketser brengt het graan naar de graanmolen, ontwerp Kenneth D’Hauwe
64.   De windmolen, ontwerp Laurenzo Bogaert, David Helaert en Johan Claus
65.  De graanmolen, ontwerp Daniël De Smet en Rudy Van Der Bruggen
66.  De facteur brengt het pensioen, ontwerp en uitbeelding Björn, Mario, Japhet, Frederik, Steven en Wesley
67.  De broodoven, ontwerp Freddy De Smet
68.  De bakker reeds 25 jaar op ronde, ontwerp en uitbeelding Jefta Joiris, Ben Verhaevert - landbouwmuseum de Vedderboom Mazenzele
69.  De wonderdokter, ontwerp en uitbeelding Peter Goeman en Fabienne Fonck 
70.  Koninklijke Shutterij Sint-Martinus Voeren



Kinderen en de jeugd van vandaag,
     onze toekomst voor morgen

Elisa

Laura

Brecht

Lucas

Milan



M et een rijk gevuld programma hebben wij ons  
diamanten jubileum in de kijker gezet. 

De dag werd geopend met oogstrelende dans van het  
folklore ensemble CRNA-GORA uit Montenegro. 
Aansluitend was er een receptie als dank en waardering  
aan iedereen die de Oogststoet genegen is. 
Nadien was er de tractorrondrit, uitbeelding van oude  
ambachten, tentoonstelling en volksspelen. 

De avond werd ingezet met een Jubileumconcert door onze 
Koninklijk Fanfare Orkest Volksopbeuring Massemen. 
Na het optreden van The Horny Horses volgde een Oogstfuif.

Jubileum evenement 
   60e Oogststoet en Oogstfeesten

  Erfgoeddag - 29 juli 2018



Ons dorp in feeststemming
             “1000 jaar Massemen” 

Een jaar lang feest, de Kortenbos 
 viert mee, dit jaar een Oogststoet 

“in de sfeer van 1000 jaar Massemen”



 

Voor de kinderen van vandaag
  en morgen…

Jan François
1965 - 2019

Oogst nu in die andere wereld,
wat je hier met gulle hand hebt gezaaid

T oen ik het levenszicht zag, trok diezelfde zomer voor de 14e maal  
de Oogststoet door de straten van de wijk Kortenbos.  

Opgegroeid in een thuis die altijd nauw verbonden was met het  
Oogstfeestgebeuren leerde ik als kleine jongen de vreugde en  
vriendschap kennen die uit dit jaarlijks feestgebeuren groeiden.

Elke nieuwe zomer deed mij telkens weer verlangen naar die eerste  
zondag van augustus. Door de jaren groeide in mij de fierheid, en 
dankbaarheid voor allen die zich doorheen deze tientallen jaren hebben 
ingezet om dit stukje landelijk erfgoed levendig te houden.  
En omdat ook de kinderen van vandaag en morgen zouden weten hoe 
“het kaf van het koren” wordt gescheiden en hoe “van de akker tot de 
bakker” het brood op tafel komt ben ik mij blijven inzetten om deze 
oogsttraditie te bewaren.

Generaties blijven elkaar de hand reiken, en ook dit jaar hebben  
nieuwe jeugdige wagenbouwers zich spontaan aangeboden om hun  
medewerking te verlenen. Het is voor ons een stimulans dat de jeugd 
zich blijft engageren om de Oogststoet en feesten in stand te houden.

Mijn oprechte dank gaat 
uit naar Michaël De Smet 
die als bestuurder zich 
tientallen jaren heeft 
ingezet voor de stoet en 
feesten. Wij blijven de 
vruchten plukken van 
jouw engagement, en ik 
wens je het allerbeste met 
alles wat je in de toekomst 
nog onderneemt. 

Ook mijn dank aan Laurent Rottiers die als bestuurslid de zorg voor het 
onderhoud en herstel van de wagens op zich heeft genomen.  
Ook de tientallen boerenpaarden die steeds onze stoet sierden heb je van 
heinde en ver steeds naar de Kortenbos weten te halen. Ook voor jou het 
allerbeste in de toekomst. Van harte welkom aan Evy Moens en Nathalie 
Berckmoes als nieuwe bestuursleden, bedankt om deze taak ter harte te 
nemen, en ik hoop op een vlotte samenwerking in de komende jaren.

Honderden figuranten, versierde praalwagens met stro en bloemen  
zullen weer eens stukje van het landelijk erfgoed tot leven brengen.  
Een uitgebreide muzikale omlijsting, volksdansgroepen, vendeliers en 
choreografie zullen zorgen voor de nodige sfeer. Aan iedereen die zich 
op één of andere manier heeft ingezet, voor Uw medewerking, steun  
en sympathie, van harte dank.

Geniet van deze 61e Oogststoet “in de sfeer van 1000 jaar Massemen” 
als blijvende herinnering aan lang vervlogen tijden…

Koen Philips, verantwoordelijke praalwagens en figuranten



Een volksfeest te Massemen  
                 Doop van onze reuzen, Diederik van Massemen     
         en dochter Beatrijs - 30 juni 2019

D eze giganten van respectievelijk 4,55 en 4,10 meter  
verwijzen naar het ontstaan van de gemeente Massemen.  

 
Diederik is de eerste Heer van Massemen, zijn dochter Beatrijs         
woonde in de Wetterse deelgemeente en realiseerde het mooie 
Hof Ten Honderd. 
 
‘Het idee om reuzen te maken, groeide bij een vergadering van 
het buurtcomité THOG toen ze aan het brainstormen waren over 
activiteiten rond de geschiedenis en de Heren van Massemen’.

D eze giganten van respectievelijk 4,55 en 4,10 meter  
verwijzen naar het ontstaan van de gemeente Massemen.



D e Oogststoet is iets wat bij vele mensen in de Kortenbos 
van generatie tot generatie wordt doorgegeven.

Bij mij was dit niet anders.
Mijn vader, zijn broer en zussen deden vroeger ieder jaar mee 
in de Oogststoet.

Ikzelf ben ook al van in mijn kinderjaren actief in de stoet.
Met mijn broers, neven en nichten maakten we ieder jaar mooie 
originele karretjes of maakten we onze eigen fanfare met 
zelfgemaakte instrumenten van vlierbessentakken.
Nonkel Eduard nam ons toen ook al mee naar de feesttent waar 
we bij de voorbereidingen van de Oogststoet reeds allerlei kleine 
taken kregen en met plezier uitvoerden.

Al snel kreeg ik de microbe te pakken.
Ieder jaar nam het takenpakket toe. Tent helpen opzetten, 
afbreken, achter de toog helpen, wagens opbouwen en 
verplaatsen enzovoort.

De volgende stap was in het bestuur komen.
Ondertussen ben ik reeds enkele jaren verantwoordelijk 
voor alles in en om de feesttent.

Het is ieder jaar een uitdaging om dit op tijd in orde te krijgen. Dankzij de vele helpende handen die ieder jaar 
opnieuw vrijwillig paraat staan om de feesttent volledig op te zetten, de toog te plaatsen en nog zovele andere zaken 
en na de feesten terug alles af te breken, komt alles terug op zijn pootjes terecht.

Ook voor de bediening in de tent kunnen we steeds 
op een grote groep trouwe mensen rekenen. 
Alvast een dikke merci daarvoor aan iedereen.

Dirk Vagenende, secretaris    

De Oogststoet verbindt generaties



dringende tussenkomsten: tel. 100 of 112
hulp Rode kruis: 

GSM 0486 42 67 93 - GSM 0473 84 49 98

Parking 1 en 2
gereserveerd voor autocar groepen


