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MIJN     GOEDE VOORNEMENS 

                VOOR 2017 
                

                                                  Mijn werkloos verblijf in de schuur 

                 Begint mij te vervelen op den duur. 

          Ik snak vogelverschrikkelijk naar frisse lucht 

          En naar mijn veldplek waar ik word geducht. 
        

                                      Vogels die het kiemend zaad komen pikken   

                                      Breng ik vanzelfsprekend aan het schrikken. 

                                      Vogels die elders gaan zoeken naar zaad 

                                      Zijn mijn vrienden want ze doen geen kwaad.                                                                                                                                                       
                       

               Straks staat Jut vol kranige helden op stokken 

                                            Misschien wel honderd, daar mag je op gokken. 

                                                  We zullen ons tonen van onze beste kant 

                                                  Voor‘t unieke festival in Vlaanderland.                     
                  

                                                           Slampamper  
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20 17 

jouw   
BESTE                
VOORNEMEN  

voor  2017 ...? 
…pimpelt de ene mees.  
In Mei goed uitkijken in Jut, 
want ‘t is weer Vogelschrik Festival, pimpelt de andere mees. 
 
 EN JIJ ?   Rookstop?  Minder geestrijke glaasjes?  Meer 
bewegen? Vroeger gaan slapen?  Geloof je toch zelf niet? 

Beste VOORNEMEN… Is MEE DOEN aan het  
5de Vogelschrik Festival.  Een goed voornemen op ieders maat! 
 

CERSTIAENS 
Aarschotsebn 300 
 
2590 BERLAAR 

van harte 
dank 
aan  
de 
hoofd- 
sponsors 
van  
het 
5de 
Vogelschrik 
Festival 
Mei 2017 
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Noteer in jouw nieuwe agenda... 
Vooraleer je dolfijne plannetjes gaat bedisselen  

zoals familie-uitstapjes, allerhande feestjes of 

bijeenkomsten, prik dan volgende data vast in je  

nagelnieuwe kalender 2017... 

 

   DO 6 april middag en avond  IDEEÊNDAG 
   mogelijk vervolg DI 11 april  

   ZO 30 april middag  OPENINGSFEEST  
                 INTREDE VAN PITTELEER 

   DO 25 mei (niet zo 21 mei!) WIEDEWAAIEN 

  HOOGDAG VAN DE VOGELSCHRIK 
 

Vragen,suggesties, aanbod om te helpen... 
INFO- & HELPLIJN 015 314849 

Vogelschrik.festival@skynet.be  

www.hooiktonline.be / verenigingen                                                                                         

samen  voor… 

100! 
We hebben er een goed gevoel bij. Onze vogelschrikbarometer 

zet ons aan het dromen, want die staat op mooi weer. We gaan 

ervoor, maar dan met iedereen samen. Deze 5de editie verdient 

een superresultaat. 100 snaken op staken in de Hooiktse 

straten moet haalbaar zijn! Als jullie, die allemaal al eens 

1 tot 4 keer een leuke figuur in mekaar hebben geknutseld, 

meedoen dan overschrijden we glansrijk onze doelstelling. En 

slagen jullie erin om elk één nieuweling te overtuigen, dan 

haalt ons dorpsfestival ongekende hoogten. Adopteer desnoods 

een creatie van een familielid, een buur of vriend die zelf 

niet in Jut woont of geen vogelschrikplek voor de deur heeft. 

Ook al is er nog 4 maanden te gaan en breek jij je hersens 

nog over je schepsel, stuur ons toch gerust al een seintje 

‘wij doen mee’. Dat duwt onze barometer flink omhoog!... 

Ken je een kandidaat? Bezorg ons het mailadres. Zo ontvangt 

deze alle info vanaf nu! Vogelschrikfestival.Koningshooikt@skynetbe  
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