
Onder de hoge bescherming van mevrouw Joke 

Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, 

Natuur en Landbouw 

 

 

Waarde Sint-Elooivriend, 

Het inrichtend comité, vtbKultuur Meise, 

het gemeentebestuur van Meise, de LRV’s 

(o.m. de LRV Sint-Elooi van Meise-

Wolvertem) en de Landelijke gilden van de 

omgeving, nodigen U hartelijk uit deel te 

nemen aan de 

 

47
ste

 Sint-Elooiviering 

Op zondag 2 december 2018 

te 11 uur. 

 

Wij verwachten ruiters te paard, koetsiers, 

landbouwers met tractoren of ander 

landbouwalaam en alle Sint-Elooivrienden 

 

De eregezellen, gezellen en gezellinnen van de 

Broederschap van Sint-Elooi worden 

vriendelijk verzocht om hun kenteken te 

dragen. 

FEESTPROGRAMMA 

Zaterdag 1 december 2018 

Feestdag van onze patroonheilige Sint-Elooi 

18.00 u H. Mis ter ere van Sint-Elooi en ter nagedachtenis 

van de overleden leden het voorbije jaar (zie 

verder: wij gedenken onze overledenen) en voor 

alle overleden ere-gezellen, gezellen en gezellinnen 

Aanstelling nieuwe eregezellen, gezellen en 

gezellinnen. 

19.00 u Receptie aangeboden door het gemeentebestuur 

aan de nieuwe aangestelde leden. 

Zondag 2 december 2018 

10.30 u Samenkomst van de ruiters, tractorbestuurders en 

andere deelnemers aan de stoet (overkant van de 

kapel). 

Het tankstation “De Wolf”, Nieuwelaan biedt aan 

alle ruiters, tractorbestuurders, koetsiers en anderen 

een Sint-Elooiborrel aan. 

11.00 u Plechtige H. Mis voor onze Eregezel Joris 

Hanssens opgedragen door magister E.H. Frans 

Stoffelen. Joris Hanssens maakte 30 jaar lang de 

bedevaartkruisjes . 

De misviering wordt opgeluisterd door het Scola 

Cantorum uit Westrode. 

12.00 u Zegening van de ruiters, paarden, tractoren, 

koetsiers en landbouwalaam door E.H. Frans 

Stoffelen, ere-inspecteur van het Katholiek 

Onderwijs en Magister van de Broederschap. 

12.15 u Stoetsgewijze naar Meise-dorp.  

13.30 u Feestmaaltijd in het Sport- en Recreatiecentrum 

(voorinschrijving verplicht tot 20 november : zie 

bijgevoegde inschrijvingskaart)  

Prijs: € 40.00 dranken inbegrepen 

 

Menu Sint-Elooimaal 

Aperitief 

***  
Pompoensoep met kervelpluksels 

*** 

Varkenshaasje Black-well saus 

broccoli, bloemkoolroosjes en kroketjes 

*** 

Slagroomtaart 

Koffie 

***  

Aan de ruiters, tractorbestuurders, koetsiers, wordt na de stoet 

op de parking van het zwembad van het Sport- en 

Recreatiecentrum door de gezellen en gezellinnen GRATIS een 

Sint-Elooiborrel en boterhammen met kaas, hesp, paté, kop en 

koffie (chocomelk) aangeboden. 

Er is een tent voorzien en mogelijkheid om de paarden vast te 

binden. 

Kerststal aan de Sint-Elooikapel 

Vanaf 4 december wordt aan de Sint-Elooikapel voor de 

19
de

 maal de sinds vorig jaar vernieuwde kerststal 

geplaatst. Van ’s morgens 7.30 u. tot ’s avonds 22.00 u. 

wordt er mooie en stemmige kerstmuziek gespeeld.           

‘s Morgens en ’s avonds is de kerststal ook mooi 

verlicht. 

Wij gedenken onze overledenen van het voorbije 

jaar : 

-Op 9 januari 2018 overleed mevrouw Jeanne Van 

Ginderachter, echtgenote van de heer Constant De 

Smedt. Zij was ere-gezellin van de Broederschap van 

Sint-Elooi en een grote weldoener, samen met haar 

echtgenoot Constant De Smedt, voor onze Sint-

Elooikapel. Dank zij de familie De Smedt-Van 

Ginderachter werd onze Sint-Elooikapel, begin 1960, 



grondig gerestaureerd op hun kosten in de staat waarin 

ze zich nu bevindt. Toen we geld inzamelden voor de 

inoxen Sint-Elooi, die naast de kapel staat, hebben zij dit 

beeld gesponsord met een behoorlijk bedrag. Ieder jaar 

schreven ze getrouw een bedrag over om de Sint-

Elooiviering op hun Hasseltberg mogelijk te maken. 

Jaren hebben wij haar mogen verwelkomen in de 

maandelijkse misviering op de 1
ste

 zaterdag van de 

maand in onze kapel. 

We zullen haar missen…. 

-Kort na zijn echtgenote overleed op 4 april 2018 haar 

echtgenoot, de heer Constant De Smedt. Samen met 

zijn echtgenote Jeanne van Ginderachter woonden ze 

meer dan 50 jaar op het “Kasteel Ter Hasselt”, tegenover 

de Sint-Elooikapel. In 2017 mochten ze samen hun 

briljanten huwelijksjubileum vieren in onze kapel. 

Samen met zijn echtgenote waren zij grote weldoeners 

voor Sint-Elooi. 

Mogen zij na een rijk en gevuld leven nu rusten in vrede 

en geluk bij de Heer. 

Activiteiten van vtbKultuur Meise 

Sint-Elooivieringen: 
-Zondag 18 november 2018 Ranst/Millegem om 11 u -

-Zondag 25 november 2018: Bouillon. Met E.W 

-Zaterdag 1 december 2018: Jumet/Heigne 

-Zaterdag 1 december 2018: MEISE 19 u. SE-kapel 

-Zaterdag 1 december 2018: Kalken 

-Zondag 2 december 2018: Antwerpen en MEISE 

vtbKultuur activiteiten: 
-woensdag 7 november 2018: vtbKultuur reportage 

over NIEUW-ZEELAND – 20:00 in de MUZE 

-zaterdag 1 december 2018: Sint-Elooifeest om 18:00 

in de Sint-Elooikapel 

-zondag 2 december 2018: 47
ste

 Vernieuwde Sint-

Elooiviering met stoet. Hasseltberg vanaf 10 u. 30. 

(Zie programma) 

-woensdag 19 december 2018: vtbKultuur-reportage 

over MYANMAR – 20:00 in de Muze 

-woensdag 13 februari 2019: vtbKultuur-reportage 

over de Zuidoost Engeland – 20 u. in de Muze 

-woensdag 24 april 2019: vtbKultuur reportage over 

GROENLAND om 20 u. in de MUZE  

Wandelingen van de Sint-Elooitrotters: 

-zondag 4 november 2018  

-zondag 9 december 2018  

VTB YOGA Meise: Iedere dinsdagavond yogales van 18 

tot 19 u. en van 19 tot 20 u. in nieuwe zaal “TE 

WILDERT”, Dries 98, te Wolvertem. Men kan te allen 

tijde aansluiten. INLICHTINGEN bij Frans en Joske 

Heyvaert, Sint-Elooiweg 22, 1860 Meise. Tel/Fax: 02-

269 49 22 - E-post: vtbyogameise1@hotmail.com  

 

2019: SINT-ELOOIVIERING op 1 december 

 

LIDMAATSCHAP 
-Eregezellen: vrije bijdrage 

-Gezellen en Gezellinnen: min € 10.00 per persoon 

Heel veel dank voor uw hulp. Met uw bijdrage laten wij 

iedere 1ste zaterdag van de maand in de Sint-

Elooikapel op de Hasseltberg een H. Mis opdragen ter 

nagedachtenis van al de overleden ere-gezellen, 

gezellen en gezellinnen van de Broederschap. 

Wij verwachten vele leden van de Broederschap in die 

viering. 

Een overschrijvingsformulier vindt u in bijlage 

rek. nr. BE33 0000 3870 7646 

MEISE - HASSELTBERG 

 

47ste 

Vernieuwde 

Sint-Elooiviering 

2 december 2018 

11 u. 
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