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Openingsfeest
Zaterdag 29 april

Hoog bezoek verdient een warm onthaal. Net zoals de Sint vereren we 
Pitteleer, het boegbeeld van het Vogelschrik Festival, met een feestelijke intrede. 
Nadat we deze BV ophalen op zijn vorige standplaats aan de Vorsekweek stappen 
we samen kort naar dienstencentrum De Waaier in de Dorpsstraat. Tijd voor een 
aangenaam samenzijn met  drankjes, een Vogelschrikhapje en andere feestelijke 
ingrediënten. Gezinsbond kookt ondertussen met kinderen in de vogelschriksfeer, 
maar daarvoor is absoluut inschrijven nodig. We duimen voor heerlijk lenteweer.

feestplek: groene oase naast De Jutteneer,  
achter De Waaier Dorpsstraat 111.
 14u30 Luttel wandelingske samen naar  
  Vorsekweek én terug in gezelschap  
  van Pitteleer.  
  Plechtige opening 5de Vogelschrik Festival. 
 17u De drankkraan wordt dicht gedraaid.
 14u15 Kookdemo Vogelschrikken Gezinsbond  
  voor 6 tot 12 jarigen  
locatie: de Jutteneer. Inschrijven voor 20 april  
 via mariapelgroms@yahoo.com



Kauwen in 
de spiegel
Dinsdag 9 mei

Vogelschrikken worden vaak afgebeeld samen met kraaien, zoals kauwen. 
Ze zijn uit op het pikken van zaden en kiemende plantjes. Kauwen neste-
len zich bovendien graag in onze schouwen. Hoog tijd om het imago van 
kauwen op te schonen, want onze afkeer voor hen is onterecht. Aanzet voor 
een boeiend verhaal en mooie insteek tijdens het Vogelschrik Festival.

Achilles Cools, niet alleen een veelzijdig beeldend  
kunstenaar, maar tevens een gefascineerd observator 
van kauwen is een rasecht verteller. Wonende te midden 
van een kolonie kauwen, kwam Achilles tot verbazende 
bevindingen. Hij gaat ons meenemen in zijn wereld van de 
kauwen, met hun opmerkelijke persoonlijkheden, kennis van 
liefde en haat en nog veel meer kenmerkende eigenschappen. 
Als het ware houden ze een spiegel voor aan onze soort, 
de mensen. U mag zich dus aan een boeiende uiteenzetting 
verwachten. Bovendien zal de sfeer van het Vogelschrik Festival  
die avond nooit veraf zijn op een sfeervolle locatie.

locatie: B&B Domus Silva, Bossen 16
van 20 u tot 22 u. € 10 p.p. De plaatsen zijn beperkt. Reserveer snel.  

Mail daarvoor vogelschrik.festival@skynet.be of bel 
015314849. Je ontvangt de nodige info voor het afronden  
van je reservatie.



DORPSMUSEUMgids
Een dorpsplan en een overzicht 
van elke vogelschrik-opstelplek 
en de verrassende presentaties. 
Eenvoudig te bekomen  
vanaf 1 mei.  

 Mail Rita Renckens via  
 derickx.renckens@skynet.be  
 of bel naar 034823556. 

Dorpsmuseum 

In mei is Koningshooikt één groot openlucht 
vogelschrikmuseum. Creatieve Hooiktenaren, maar ook 
niet-inwoners, laten de meest verscheiden figuren ontspruiten 
uit hun fantasie. Kom het sjofele volkje bewonderen en 
pink een traantje weg, want ze zijn zo aandoenlijk schattig. 
Bovendien ontdek je nog meer figuren en presentaties ten 
velde, in tuinen en achter glas. Vergeet vooral Pitteleer niet  
te gaan groeten. 

VERHINDERD TIJDENS WIEDEWAAIEN? 
Wij hebben dé oplossing voor jullie!



Hoogdag van de vogelschrik. Al fietsend de beste 
manier om de schalkse helden op stokken te bewonde-
ren. We loodsen je met een wegbeschrijving tot bij elke 
creatie. We kruiden de route met leuke opdrachten 
waarmee je kans maakt op de prijzentafel. 

ER IS MEER
gezellige vogelschrikmarkt – iedereen jury – meeneem 
vogelschrik picknick – de ‘Pitteleer’ uitreikingen en een 
pittige sfeer. Voor het gezin. Voor jong en oud.

Place to be en vertrekplaats fietsroute 
(ca.20 km):  
Parochiecentrum Koningshof  Mechelbaan 22 KH.  
Parking: De Laag

Vanaf 11 u tot 16 u tijd voor fietsrondje Koningshooikt,  
mogelijk met zalige picknick onderweg. > Deelname € 2 pp.
Vanaf 13 u de vogelschrikmarkt aan het Koningshof.
Om 16 u 30 beleef  mee de spannende ‘Pitteleer-uitreikingen’. 

 Vragen?  
 vogelschrik.festival@skynet.be 

WIEDEWAAIEN
Donderdag 25 mei



Keurslagerij ASSELBERGHS

Bio Boer BUSSCHOTS 

Bloemenserre GOLIE

Café JONG JUT

Bank & verzekering KBC

PROFIT STOCK

Café ‘T LAMMEKE

Hoevewinkel VERCAMMEN
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SPONSORS

GARAGE CERSTIAENS

Een creatieve inval komt plots. Knutselkriebels zijn 
tijdloos. Meteen aan de slag en scheppen maar.  
Tenslotte duurt inschrijven één luttele minuut!  
Een vogelschrik maken doe je spontaan. Zo klaar! 

Inschrijven doe je ten laatste op 27 april, voor 
het plezier of voor de spanning van een wedstrijd.
Tijd om je held af te werken en buiten te zetten 
krijg je t.e.m. 30 april.

Mail vogleschrik.festival@skynet.be   
‘WIJ DOEN MEE!’.  

Vermeld de naam van je vogelschrik(ken).  
And that’s it! Hooiktenaar of niet-inwoner,  
maakt niet uit. ’t Is gratis en je wint altijd.  

Info op www.hooiktonline.be/verenigingen

last minute 
inschrijving


