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-
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-

0499 28 83 43

INHOUDSOPGAVE
In het volgende document vindt u algemene informatie omtrent de Tinekesfeesten terug, waarbij we
een blik op het heden, maar eveneens op het verleden werpen. U kan ook de data voor de volgende
Tinekesfeesten in dit document terugvinden.

Daarnaast geven we u een overzicht van de huidige werkgroep met daarbij de nodige contactgegevens
voor het geval u verder informatie wenst over het reilen en het zeilen van de Tinekesfeesten.

Ferme Tinekesgroeten,

Matthias Vanwildemeersch & Liza Verhelle
Voorzittersduo Tinekesfeesten Koninklijke VZW

TINEKESFEESTEN
Een feest door en voor Heule
Tineke van Heule – een vleugje geschiedenis
Als we terugkeren naar het ultieme begin van de Tinekesfeesten, dan kunnen we niet om René De
Clercq heen. Het was immers met zijn gedicht Tineken van Heule, dat zijn goede vriend Emiel
Hullebroeck aan de slag ging. Het liedje Tineke van Heule werd een succes dat Heule mee op de
landkaart zette! Deze creatieve hersenkronkel van beide heren betekende echter niet dat er al een
Tineke gekozen werd.

In het begin van de jaren zestig situeert zich wat men het voorspel van de huidige Tinekesfeesten zou
kunnen noemen. In september 1963 stroomde de tribune meermaals vol voor een schare van
openluchtmanifestaties op en rond De Heerlijkheid van Heule. Het nieuwe initiatief was een succes en
Heule had de smaak voorgoed te pakken.

In 1964 wilde men op de ingeslagen weg verdergaan. Rosa Lapere liet zich inspireren door het
volksliedje Tineken van Heule en kwam op het idee om Heule een Tineke te laten kiezen.
Men wilde echter niet zomaar een “Miss Heule” kiezen. Tineke van Heule moest meer in haar mars
hebben dan de eerste beste schoonheidsprinses. Men beoordeelde de kandidaten op verschillende
aspecten:
+ Voorkomen en spontaniteit
+ Algemene kennis
+ Stressbestendigheid
+ Hand-, taal- en zangvaardigheid
De praktische en theoretische proeven werden met veel belangstelling gevolgd en waren de aanleiding
voor een feest dat tot in de vroege uurtjes bleef nazinderen.

Tineke van Heule ging een schitterende loopbaan tegemoet, die ons dit jaar al tot de verkiezing van
het 55ste Tineke van Heule brengt.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van alle verkozen EV- Tinekes van Heule:

1964: Seynaeve Bernadette

1991: Tant Cindy

1965: Declercq Christiane

1992: Vervoort Brenda

1966: Vanhoutte Rita

1993: Leenknecht Nathalie

1967: Huysentruyt Christa

1994: Vandermeersch An

1968: Thys Christa

1995: Debaillie Ann

1969: Basyn Krista

1996: Decoutere Ann-Sofie

1970: Roosen Inès

1997: Devriendt Annelies

1971: Seynaeve Marie-Jeanne

1998: Vandevoorde Leen

1972: Vanmarcke Carlina

1999: Loosveld Joyce

1973: Vanmeenen Kristien

2000: Declerck Tine

1974: Cattebeke Mia

2001: Desmet Eva

1975: Vuylsteke Martine

2002: Vervaeke Lynne

1976: Verstraete Hilde

2003: Huysentruyt Ine

1977: Vanhove Chantal

2004: Debonné Nele

1978: Vandenbogaerde Dorine

2005: Gheysen Isabelle

1979: Van Ysacker Martine

2006: Parmentier Emmeline

1980: Wandels Ann

2007: Cottyn Kelly

1981: Verfaillie Janique

2008: Dekyvere Tine

1982: Vervaeke Véronique

2009: Dupont Emmelie

1983: Meire Darline

2010: Florin Fien

1984: Claerbout Véronique

2011: Verbeke Charlotte

1985: Seynaeve Sabine

2012: Segers Emany

1986: Vankersschaever Els

2013: Masselis Febe

1987: Debrauwere Ingrid

2014: D'Haene Yade

1988: Hanson Violaine

2015: Hoste Phaedra

1989: Denys Heidi

2016: Pauline Delobelle

1990: De Boiserie Leen

2017: Febe Taghon

Het trio dat verkozen werd tijdens de 54ste Tinekesfeesten en die Heule/Kortrijk een heel jaar zal
vertegenwoordigen, is: Tineke van Heule Febe Taghon, 1ste Eredame Kyrina Declercq en 2de Eredame
Xsam Scheldeman.

Tineke van Heule – het heden: een feest voor én door
Heule
Steunend op de ervaringen en kennis uit het verleden, maar met respect voor de traditie en historiek,
werden nieuwe paden bewandeld en andere horizonten verkend. Dit pad wordt nog steeds bewandeld
zodat de Tinekesfeesten blijven mee evolueren met hun tijd.

Door het groeiende succes doorheen de jaren werden we genoodzaakt om onze locaties uit te breiden,
maar uiteraard altijd in de buurt van het Tinekesbeeld. In het verlengde van deze uitbreiding konden
we ons aanbod ook niet ongewijzigd laten. Dat resulteerde onder andere in het toevoegen van KNOFlook (Kunst Naast Ons Feest) aan ons programma. Dat alles kon echter nooit gerealiseerd worden
zonder de tomeloze inzet van honderden vrijwilligers en de niet aflatende steun van onze trouwe
sponsors.

Tineke van Heule en de Tinekesfeesten hebben een hele weg afgelegd. Ze zijn als het ware volwassen
geworden. Maar au fond blijven de Tinekesfeesten een organisatie die door middel van vrijwillige inzet
haar basisdoelstellingen blijft nastreven:
+ Een Tineke van Heule kiezen die Heule vertegenwoordigt in Heule en ver daarbuiten
+ Het levendig houden van de Heulse folklore en traditie
+ Het bevorderen en stimuleren van kunst en cultuur
+ De authenticiteit van het eigen cultuurpatrimonium bewaren en verspreiden

Bij het nastreven van deze basisdoelstellingen gaat bijzondere aandacht uit naar het mee
ondersteunen van gemeenschapsvorming en het vormen van sociale netwerken. Dat uit zich vooral in
onze keuze om ons programma, dat een ruim en breed publiek aanspreekt, grotendeels gratis of tegen
een democratische prijs aan te bieden. Daarnaast betrekken wij zoveel mogelijk het middenveld bij de
voorbereiding en realisatie van de Tinekesfeesten.

De Tinekesfeesten blijven dan ook grotendeels een feest van Heule, door Heule, voor Heule!

Tinekesfeesten – het programma
De Tinekesfeesten gaan traditiegetrouw steeds door het 2e weekend van september.
De editie van 2018 gaat op volgende data door:
Donderdag 6 september 2018:
+ Officiële opening van de Tinekesfeesten door Dhr. Burgemeester van Stad Kortrijk
+ Officiële opening van de Tinekesfeesten door het voorzittersduo van de Tinekesfeesten
+ Uitgebreide netwerkmogelijkheid op de openingsreceptie met muzikale omkadering

Vrijdag 7 september 2018:
+ Heu(l)se avondmarkt en jeugdrommelmarkt op Heuleplaats en aanpalende straten
+ Feestelijke optocht en de eerste proeven van de Tinekeskandidates (omgeving Heuleplaats)
+ Feest in de Tent met grootse optredens zoals in het verleden bvb X-Session, Sylver,
2Fabiola, Vengaboys, Culture Club, Niels van Gogh, Milk Inc, Eva De Roo…

Zaterdag 8 september 2018:
+ Dorpsmaaltijd in aanwezigheid van de Tinekeskandidates
+ Randactiviteiten voor jong en oud zoals het Kinderdorp & een battle van de jeugd op
Heuleplaats
+ Heu(l)se dorpsquiz in de Tent
+ Verkiezingsavond onder leiding van Erik Burke en een BV als juryvoorzitter in OC de Vonke.
Dit jaar is de juryvoorzitter Jeremy Vandoorne, acteur gekend van de Ketnetserie Rox.
+ Feest in de Tent (’s avonds) met spetterende optredens van kwalitatieve bands die het
publiek weten mee te krijgen in al hun enthousiasme (Les Truttes, Green Onions…)

Zondag 9 september 2018
+ ‘Grote Prijs Valère Vandecasteele’: wielerwedstrijd voor beroepsrenners zonder contract
+ Kookproef Tinekeskandidates
+ Samen karaokegewijs zingen tijdens ‘Heule Kweelt’ met aansluitend de bekendmaking van
het 55ste Tineke van Heule op Heuleplaats en een laatste feestje

Maandag 10 september 2018
+ Namiddag voor de “Derde Jeugd” in OC de Vonke met optredens zoals in het verleden: Lisa
Del Bo, Connie Neefs, Paul Severs, De Notekrakers…

Zaterdag 15 september 2018
+ Officiële aanstelling 55ste Tineke van Heule met haar Eredames door het Kortrijks
stadsbestuur en hoofdsponsor(s) in OC de Vonke
+ Aansluitend totaalspektakel met vuurwerk als afsluiter van de 55ste Tinekesfeesten

CONTACT

Werkgroep Tinekesfeesten – 1 brok enthousiasme!

a) Voorzittersduo
+ Matthias Vanwildemeersch

matthias@tinekesfeesten.be
info@tinekesfeesten.be
0479 64 13 05

+ Liza Verhelle

liza@tinekesfeesten.be
0499 28 83 43

b) Werkgroep Tent
+ Verantwoordelijkheden:
Organisatie Friday Beats (vrijdagavond)
Organisatie dorpsmaaltijd (zaterdagmiddag)
Organisatie heu(l)se dorpsquiz (zaterdagmiddag)
Organisatie optreden (zaterdagavond en zondagmiddag)
Organisatie - in samenwerking met de Brandweer - dorpsmaaltijd (zondagmiddag)
…
+ Teamverantwoordelijke:
Wannes Lesage

tent@tinekesfeesten.be

c) Werkgroep Administratie en Financiën
+ Verantwoordelijkheden:
Ondersteuning van de taken van het voorzittersduo
Boekhouding + alles omtrent facturatie
Verzekeringen
Relaties onderhouden met de pers, sponsors, Stad Kortrijk…

Sponsoring + beheer magazine “Ons Maartjen”
…
+ Teamverantwoordelijke:
Jerome Bridelance

administratie@tinekesfeesten.be

d) Werkgroep Heuleplaats
+ Verantwoordelijkheden:
Organisatie van de avondmarkt (vrijdagavond)
Organisatie animatie op en rond Heuleplaats (doorlopend)
Organisatie en uitbating van het Tinekesvat op Heuleplaats
…
+ Teamverantwoordelijke:
Ruth Pattyn

heuleplaats@tinekesfeesten.be

e) Werkgroep kinderanimatie
+ Verantwoordelijkheden:
Organisatie kinderdorp
…
+ Teamverantwoordelijke:
Steven Parmentier

kindernamiddag@tinekesfeesten.be

f) Werkgroep proeven & De Vonke
+ Verantwoordelijkheden:
Organisatie verkiezing Tineke van Heule
Organisatie verkiezingsavond in OC De Vonke
…
+ Teamverantwoordelijken:
Silke Delatter

proeven@tinekesfeesten.be

g) Andere contactgegevens
+ Avondmarkt

avondmarkt@tinekesfeesten.be

+ Bands en Artiesten

info@tinekesfeesten.be

+ Veiligheid

info@tinekesfeesten.be

+ Parkeerplaatsen

info@tinekesfeesten.be

+ Communicatie

marketing@tinekesfeesten.be

+ Ons Maartjen

onsmaartjen@tinekesfeesten.be

+ KNOFlook

knoflook@tinekesfeesten.be

VRAGEN?
Bel ons, mail ons…
Matthias Vanwildemeersch
0479 64 13 05
matthias@tinekesfeesten.be

Liza Verhelle
0499 28 83 43
liza@tinekesfeesten.be

Algemene gegevens
Tinekesfeesten VZW
Steenstraat 106, 8501 Heule
BTW BE0422.025.818

www.tinekesfeesten.be
info@tinekesfeesten.be

