
                                                 De veldtfééste… 

 

‘k Geloeuve niet dan der nou nog veel mens’n zein hier ob Urs’le dien doaer 

iedts over weed’n. Pertant, doae woaes voeur den tweed’n weireldoorloo een 

hoeul bekende, een serizeuze fééste in ’t Keigat. Doae woaes doaer gééne weik 

van Urs’le moaer een bosgebied doae gedeeld wierd doeur Zomergem - 

Oostwinkel en Ursel. ‘t Woaes gindter hoeul omhoeu te midd’n van de boss’n en 

oeuk nog van ’t Oostwinkelveld, een schoeune en romantiese omgevei voeur 

zondagse wand’laars en véloorèirs en oeuk voeur joo kobbelkes, de die wist’n  

’t wel danze hulder doaer goe koest’n wegsteek’n, ‘zelfs beedre dan zoeu lang 

geléén Adam en Eva in hulder paradeis. 

Voeur al die mens’n woaester boov’ndien oeuk nog ’t voeurdeel oaen vaste 

dad’ter gind’ter boov’n oeuk nog twie caféés stonn’n, den éérsten “ ’t Hoog 

Prijkel” stond juust voeur den top en wierd al van voeur den 1sten weireldoorloo 

obenhèin doeur Jan De Mol en den dien hoaed twie dogters en oeuk nog nen 

org’le, doae woaes een groeude èdnen kasse en den dien begoest te speel’n os ge 

obzèi muntstukk’n in een gleufken stakt; die wildege dans’n woaes doaer tons  

goe gevloon. Moaer der lag oeuk nog een bolboaene voeur de doeure.  

D’ander zoaeke stond voeurbèi den top oaen de linkse kant van de weg in den 

bos en doae woaes doaer fètteleik Zomergems grondgebied. Tuss’n de twie 

oorloon wierd die zoaeke  “Huize Guido Gezelle” obenhèin doeur een Gents 

kobble, Viktor Mertens ne loeudgiedre en zein vrèwe Rachel, doae woaes doaer 

een schoeune zoaeke; Viktor oaed oeuk een triemwoaentjen en een klèin peirdje. 

‘t Woaes ob dien’n hov bèi Viktor dad de Veldfééste doeuregingt. ’t Woaeren 

dèi strèirs van Ursle diender voeur’n zorgdigen, want z’oaen zulder oeuk soms 

wel geld tekort in hulder kasse, wand ze fééstigen geirne.   

Ob ne zeekr’n keer ne zondag alligte, mogt’k mééi mee vaad’re en we gein van 

d’Hunseloodreve deur de Brugstroaede aloovre den Eekloeuse weg noaer  

’t Kruise en vandoaere noaer ’t Keigat. ’t Woaes mein ééste keer da’k zoeuverre 

weggei van huiz wand kewoaere tons nog moaer zes joaer èiwd, ’t woaes in 

zéév’nendertig, ‘k èit goe onthèin’n. We kwoaem toe ob een hoeugte in een 

bosken en doaerin stond’ter ne caféé, ‘k wiste nied woaer dak woaere en ’t 

woaer’n doaer mannen oaen ’t weirk, ze sloen’n méé ne blokhoaem’re hèdnen 

steilkes in de grond en doaeraen maaktigen ze loae sperrekes vaste, doae woaes 

voeur de véélos téén te stell’n. Méé vaadre lieb’ek een beedjen rond toedad’ei 

binn’n geing in de caféé. ‘k Mogte allééne mein plan trekk’n en ’t beviel mèi 

wel, zeu moeun rondkeik’n en die groeude mann’n béézig zien. 



D’er stond een wiebelpeird, en ‘t lag doaer oeuk een bolboaene, d’er stond ne 

stoaende wip voeur de boogschieders, d’er woaern’n bankskes voeur ob te 

zidd’n en tafelkes doaerbèi. En binn’n stond’ter oeuk nog ne bieljoaerd mee 

goaed’n, moaer doae wist’ek moaer veel joaer’n loaedre. Ob een verhoeug 

woaes ter ne chamateur béézig méé nen toeuverstok en uid zein hoeun zwart’n 

oed toeuverd’gei een konein. En doaeragtre réén der twie bruine beir’n woae 

rondekes ob ne klèin’n véélo, doae woaes biezonderste d’ak doaer nie van 

vergééd’n benne, en voeural woaester veel volk, hoeul veel volk! Van ’t joaer 

1934 èk nog van een veldfeestaffiese ne fotookopie, keikt ier ne kéér goed..! 

                          Ursel - Zondag 22 Juli 1934 

               te 1 uur namiddag, wordt opnieuw in het schilderachtige  

                             Keigat, “ Huize Guido Gezelle ” 

                                                            het 

                              prachtig veldfeest 
          geopend, dat elk jaar door het verbond V.O.S. wordt ingericht tot  

           steun van zijne werken van volksontwikkeling en -voorlichting. 

                Allerlei feestelijkheden en vermakelijkheden staan op het programma: 

  Handboogschieting  -  ring- en Doozenwerpen  -  Wonderbare Visvangst 

  Paardjesmolen voor kinderen  -  Zoo mogelijk het treintje van Maldegem. 

                             Prachtig Volksbal in open lucht. 

              Zanguitvoeringen door de “ Lustige Melomannen van Eekloo “.. 

      Muziekconcerten door de “ Harmonie Hou ende Trouw “ van Maldegem. 

       Bierhallen  -  Ijsroom  -  Suikergoed  -  Pasteibakkerij  -  Rookartikelen 

Inkomgeld : 1 Fr.                                                Sluitingsuur : 9 uur stipt.  

                      Bewaarplaats met waarborg voor fietsen : 1 Fr.  

      Een autobusdienst wordt ingericht tussen het Dorp en het terrein.  

Het sucses van het vorig jaar wordt stellig overtroffen. Want iedereen wil 

genieten van de heerlijke wandelingen van de omgeving. Van een aangenaam en 

deftig verzet! Zijn steun verleenen aan allerlei opvoedend werk!  

                                         Drukkerij: Juliaan Verstraete - Ursel 

Doae woaes tog ’t één en ’t ander hé, ’t es tog ne kéér goe ’t ooverlééz’n weird! 

Nen otobuusdienst van Urselploaetse noaer ’t Keigad, inkom ééne fran en goe 

obledd’n, ten néénen alluus gedoaen, géén’n drank ov niemendalle nieméér, 

stab’het moaer av, bedankt en toe ’t noaeste joaere..!..? ’t Woaes natuurleik te 

gevaarleik om joo gasten zoe loaed te loaed’n rondloeub’n doaer in ’t donk’kre 

van de boss’n, woae pèisde gulder wel..?                            Van Parys August                                             



 

 


