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Voorwoord 
 
De donkerste dagen zijn weeral voorbij, het nieuwe jaar is onder-
tussen al eventjes op gang getrokken. s ’Morgens wat vroeger  
licht, s’avonds wat later donker. 
 
Om ten volle van deze dagen te kunnen genieten, starten we dit  
trimester met onze dauwtrip op 5 april. Na de inspanning,  
word je dan beloond met een heerlijk luxe ontbijt. 
 
Ook dit jaar blijven de vaste waarden terugkomen en zal reeds  
voor de 7de maal onze Trappistentocht doorgaan. Op  zaterdag  
16 mei zullen de smaakpapillen zeker verwend worden met een  
natje en een droogje. 
 
Zondag 17 mei nemen we deel aan de provinciale bedevaart  
in Scherpenheuvel.  
 
Zondag 7 juni gaat, net zoals vorig jaar, onze gezinsfietstocht 
met picknick door.  
 
Ook sportief zullen het hoogdagen worden in het voetbal. Althans  
dat hopen we, want we gaan alle wedstrijden van onze Rode  
Duivels uitzenden op groot scherm in de parochiezaal. Noteer  
alvast 13, 18 en 22 juni. Hopelijk kunnen we hier een vervolg  
aan breien. 
 
Vanaf 20 juni de fiets op en meedoen met onze zomerse fiets-
zoektocht.  
  
Ook Landelijke Gilden nationaal zit niet stil en organiseert in het 
weekend van 27 en 28 juni de open tuinen dagen.   
  

Alvast veel plezier gewenst! 
 

 Het bestuur 
  

Neem eens een kijkje op onze website 
www.wiekevorst.landelijkegilden.be 

Volg ons ook op facebook!  
 

Gelieve de berichtgeving te volgen betreffende maatregelen 
in verband met het coronavirus. We trachten jullie zo goed 
mogelijk te informeren. 

27 

 

Wist je dat: 
 

 

- je meer foto’s terugvindt op onze website:  
 

www.wiekevorst.landelijkegilden.be 
 
- ondertussen het “Gildenleven” digitaal te raadplegen is via onze    
  website? Dit onder de knop “Gildenleven”, of wat dacht je. 
 
- we er dan in één keer ook onze activiteitenkalender bijgeplaatst  
  hebben. 
 
- er 125 individuele deelnemers waren bij onze “Zoek de Bank” - 
  wedstrijd. 
 
- 9 personen alle 12 foto’s ingestuurd hadden, 14 personen 11 keer  
  meededen en 8 personen de minimale 10 keer meegedaan hebben  
  om met de finale trekking deel te nemen. 
 
- juli/augustus de populairste deelnamemaand (Godinstraat) was met 
  52 verschillende inzendingen. 
 
- november/december de minst populaire maand was met slechts 31 
  deelnames aan de Krijserskapel. 
 
- we volop met de voorbereidingen (lees: proeven) bezig zijn van on-  
  ze Trappistentocht. 
 
- er zelfs een nieuw parcours uitgetekend is met enkele nieuwe loca- 
  ties. Hopelijk gaan de eigenaars akkoord om hun infrastructuur open 
  te stellen.  
   
 

- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag  

  opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:  

lgwiekevorst@gmail.com. 

http://www.wiekevorst.landelijkgilden.be
mailto:lgwiekevorst@gmail.com
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FIETS-FOTOZOEKTOCHT 
  langs landelijke wegen 

 

INSCHRIJVEN KAN VAN 

20 JUNI TOT EIND AUGUSTUS 
 

Deelnemingsformulieren aan €7 bij:  

AVEVE Vermeulen-Keller 
      Groentewinkel ‘T HOEVEKE 

Brasserie ’T STRAATJE 
Hoeveproducten DE WITTE LELIE  
Fietsen BICYCLE 
Café ’T GROEN HOFKE 
Dagbladhandel ‘T DORPKE 
Café NIEUWENDIJK 

 

Schitterende prijzen te winnen!!!!!!! 
 

Formulieren terug binnen tegen  

13 september 2020 bij AVEVE  

Vermeulen—Keller, Kruisstraat te Wiekevorst. 

 

Prijsuitreiking: 

zondag 27 september 2020 om 17.00 uur 
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Bezinning 
 

Rijkdom is nog geen Geluk 
 
Rijk ben je als je kunt  

kopen wat je wilt. 

Gelukkig ben je als je kunt  

weggeven van wat je hebt. 
 

Rijk ben je als je rijdt in  

een slee van een wagen. 

Gelukkig ben je als je zo  

gezond bent dat je kunt lopen. 
 

Rijk ben je als je een  

tweede huis koopt. 

Gelukkig ben je als alle  

mensen een huis hebben. 
 

Rijk ben je als je verre   

reizen kunt maken. 

Gelukkig ben je als niemand  

op de wereld op de vlucht is. 
 

Rijk ben je als je het  

duurste speelgoed hebt. 

Gelukkig ben je als je  

met elkaar kunt spelen. 
 

Gelukkig ben je ook  

als je de dienaar bent van anderen. 

 

 

        Gommaar 
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Wat voorbij is: 

 
Vrijdag 27 december:  

Winterwandeling 
 

30.  Het aantal wandelaars dat mee deed aan onze winterwande-
ling. Dat wil zeggen dat we 60 benen in beweging hadden gekre-
gen om er een leuke, gezonde avond van te maken.  

Vooraleer te vertrekken werden we getrakteerd op een klein glaas-
je en een prachtig verlichte tractor in kerstsfeer (dank u, Jelle). 
We hadden onze gids de bestemming gegeven en hij moest dan 
maar zien dat hij deze bende ginder kreeg.  

Na een klein uurtje wandelen, kwamen we aan onze “staminee”. 
“De Wimpe”, een leuke kroeg, verstopt in de kelder van het 
“houtambachtenmuseum” te Herenthout. Enkel te betreden via de 
mooie tuin aan de achterkant van de woning. 

 
Eens binnen, viel onze mond open van verbazing. Prachtige kroeg, 
waar we vriendelijk ontvangen werden. De uitbaters hadden de 
houtkachels goed opgestookt, zodat we al snel onze jassen en 
truien moesten uitschieten. Het aanbod in onze kroeg loog er niet 
om. Verschillende trappisten stonden er op de kaart. Hier wonen 
kenners. 

 
We moesten ook nog te voet terug naar onze vertrekplaats, dus 
hielden we het maar voor bekeken na 2 consumpties. Onze gids 
zette de terugweg in en eens in Wiekevorst aangekomen, sloegen 
er enkele af richting huis, anderen gingen “’t kribbeke” eens van 
naderbij bekijken.  

 
Perfecte avond, goed gezelschap, wat moet een mens nog meer 
hebben. 
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Zaterdag 13 juni, donderdag 18 juni en  
maandag 22 juni: 

Rode Duivels op groot scherm 
 
Ze zijn er weer bij, onze Rode Duivels. Voorlopig hebben we al 
3 data vastliggen in ons pop-up stadion, gelegen in de paro-
chiezaal van Wiekevorst. 
 
Za. 13 juni 2020 21:00 België            - Rusland 

Do. 18 juni 2020 18:00 Denemarken  - België 

Ma. 22 juni 2020 21:00 Finland          - België 

Kom jij ze mee naar de overwinning schreeuwen? 
 
De deuren van het stadion gaan telkens een half uur voor aan-
vang van de wedstrijd open. Geen bengaals vuurwerk aub, je 
stem en enthousiasme is ruim voldoende.  
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Zondag 17 mei: Provinciale Meibedevaart 
 

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we met onze Landelijke gilde aan bij de Eu-
charistieviering van  19 u in de Mariahal . 
Aansluitend is er de processie met de afdelingsvlaggen. 

Achteraf zijn we nog welkom om 
na te praten in het  ontmoetings-
centrum De Pelgrim bij een boter-
ham met kop of kaas. 

Welkom! 

Zondag 7 juni: Fietstocht met picknick 
 

Wij vertrekken om 11u aan Ons Plekje in de Pastoriestraat voor een  
gezinsvriendelijke fietstocht naar de Averechten.  
Ja, dit jaar terug naar de Averechten omdat het er heerlijk is om te  
picknicken en de kinderen er naar hartenlust kunnen ravotten.  
Vraag maar na bij diegenen die er de vorige jaren bij waren. 
 
Ook niet-leden zijn welkom. Breng dus gerust je vrienden, buren en  
familie mee. 
 
We vertrekken in Hallaar terug richting Wiekevorst omstreeks 15u30.  
 
Prijs: 
        2 euro voor leden en gezinsleden (kinderen jonger dan 5 jaar gratis)  
        5 euro voor niet-leden (kinderen jonger dan 5 jaar gratis). 
 
Aan te geven voor 1 juni bij je bestuurslid of  via mail naar 
lgwiekevorst@gmail.com of door storting op rekening  
BE67 7332 4300 0487 van LG Wiekevorst, met vermelding van  
het aantal personen onder 5 jaar en boven 5 jaar. 
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Zondag 12 januari:  
Afsluiting Dorp in de Kijker 

 
Op 7 januari ’20 hebben we onze wedstrijd “Zoek de Bank” afge-
sloten. Mooi, naast de kerststal onder de kerktoren van Wieke-
vorst, stond ze voor de laatste maal opgesteld. Uiteraard werd 
ze hier gespot.  
 
De trekking van de maandwinnaar deden we op onze afsluitende 
receptie ter ere van 100 jaar LG Wiekevorst en Wiekevorst als 
“Dorp in de Kijker”. Omstreeks 14u00 kwamen de eerste poten-
tiële winnaars het gildenhuis binnen. Hier konden ze genieten 
van enkele fotoreportages van onze voorbije extra activiteiten.  

Tegen het uur dat we onze trekking aangekondigd hadden, zat 
ons gildenhuis goed vol. Je merkte dat sommige, speciaal geko-
men waren om als hoofdwinnaar naar buiten te kunnen gaan. 
We zullen zien ... 
 
Eerst de trekking van de periode december – januari. Hier werd 
Guilian Van Bael en Louis Thys uit de zak gevist (of althans hun 
naamkaartje). Zij konden naar huis met een mooie waardebon 
van een Wiekevorstse handelaar.   
 
En dan ... de trekking van de hoofdprijs. 31 deelnemers moch-
ten hier naar meedingen. Annie Cras en Lotte T’Seyen waren de 
gelukkige winnaars. Voor beide dames was dit niet de eerste 
keer. Ze waren met een maandtrekking al eens in de prijzen ge-
vallen.  
 
Mooie afsluiter van een mooi jaar. We zullen wel zien of hier nog 
een vervolg aankomt... 
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Zaterdag 16 mei:  
Trappistentocht 
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Zondag 5 april:  
Dauwtrip met ontbijt 

 
Wil je Wiekevorst zien en horen wakker worden op een zondagmor-
gen?  
Wil je op plaatsen komen waar je misschien nog niet geweest bent?  
Hou je van een stevige wandeling van +/- 2u?  
Hou je van een stevig luxe ontbijt? 
 
Dan is onze dauwtrip de perfecte activiteit!  
 
We verzamelen om 6u45 aan het Gildenhuis om daar onze wandeling 
onder begeleiding te starten.  
Tegen 9u00 verwachten we jullie dan terug en staat het ontbijt 
klaar.  
 
Inschrijven is verplicht, zodat we voldoende voorraad kunnen insla-
gen. Niet wandelaars zijn ook welkom voor ons ontbijt. 
 
Aangeven bij Marc Wouters: 014/26 17 26 of via                         
lgwiekevorst@gmail.com, en dit vóór 29 maart.  

Leden: 7 euro, Niet-leden: 10 euro. 

Welkom, wandelaars en ontbijtliefhebbers. 
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Vrijdag 24 januari: Teerfeest 
 
Vroege bedrijvigheid in de keuken van de parochiezaal. Terwijl de 
vrouwen van onze bestuursleden hier volop bezig zijn met het be-
reiden van het ontbijt (met name spek voor ieders bek), nemen de 
mannen plaats in de kerk voor onze misviering als startschot van 
ons teerfeest. 
 
Hadden we de vrouwen maar niet alleen gelaten. Elk ei dat ze te-
gen kwamen in de keuken, klutsten ze. Met andere woorden, geen 
ei meer over voor ons avondfeest. Dan maar extra legkorrel voe-
deren aan onze “kiekes”, in de hoop dat er tegen ‘s avonds een  
nieuw ei is uitgekomen. 
 
In de kerk hadden zich toch een 60-tal leden en sympathisanten 
verzameld. De viering werd opgeluisterd door enkele muzikanten 
van de KFOW, waarvoor dank. Zo is dit toch net iets anders dan 
een doordeweekse mis. 
 
Een heel jaar werd het kleingeld opgespaard om te kunnen gebrui-
ken bij het kaartspel in de namiddag. Al snel werden enkele kaart-
groepjes gevormd en vloog de namiddag voorbij. 
 
Tegen 19u30 kwamen de meeste opgeblonken terug. Nieuw record 
voor ons avondfeest, met 150 ingeschreven deelnemers. Al snel 
zaten we aan tafel en werd de avond overlopen. Tussen de soep 
en de patatten werden we verwend met een gastoptreden van “2 
plaatselijke dames met streken”. Het publiek genoot. De dames 
iets minder... 
 
De Lourdes reis werd meegenomen naar Herenthout. Sven Cambré 
mag zijne paternoster opblinken want hij vertrekt naar ginder, op 
zoek naar enkele cadeaus voor ons volgend teerfeest. 
 
Uiteindelijk werd er nog gedanst 
tot in de vroege uurtjes.  
 
Jammer dat het altijd zo snel voor-
bij gaat.  
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Wat je niet mag missen: 

 
 

Noteer reeds op jullie kalender: 
 
• Dauwtrip met ontbijt: 5 april 

• Trappistentocht: 16 mei 

• Provinciale bedevaart: 17 mei 

• Fietstocht met picknick: 7 juni 

• Voetbal op groot scherm: 13, 18 en 22 juni, ... 

• Fotozoektocht: juli - augustus 

• Teppesol en kubben: 24 juli 

• Gewestelijke barbecue: 26 juli 

• Uw gilde neemt congé: augustus 
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Gezocht: 200ste lid 

Gevonden: 200ste  lid 
 

We gaan hard, tot zelfs heel hard. Wat we aan het zoeken waren, 
hebben we uiteindelijk gevonden. 

Een beetje reclame, een extra oproep. Het heeft zijn vruchten afge-
worpen. Ondertussen kunnen we u melden dat we reeds over ons 
doel van 2020 zitten. De teller staat ondertussen op 210. 

Bij deze wil ik onze bestuursploeg eens in de bloemetjes zetten, 
want zonder hen kunnen we onze gilde niet als een goed geoliede 
machine onderhouden. Niets is hen te veel, telkenmale hun schou-
ders er onder zetten zodat elke activiteit tot een goed einde wordt 
gebracht. 

Ik denk ook dat daar onze sterkte als vereniging in zit. Een vereni-
ging waar je graag naar toekomt.   
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Zaterdag 1 februari:  
Lichtmiswandeling  

 

Zaterdagavond 19h45. Ik rij richting ’t zaaltje achter het café. 
Langs alle kanten zie ik gele hesjes verschijnen die ook richting 
dorpskern gaan. Aangekomen in de zaal, de gewone drukte 
van een doorsnee lichtmiswandeling. Wat denk ge mannen? 
Zou het een drukke editie worden? 
 
Klokslag 20u00 zwieren we de deur open om te vertrekken. 
Lijkt alsof iedere straat in Wiekevorst een afvaardiging ge-
stuurd heeft om mee te wandelen. We trekken de colonne op 
gang en beginnen te tellen. 160 bij de eerste telling, maar het 
ging ook zo rap hé.  
 
Terwijl de laatsten net uit ons zicht gaan, stormt er nog een 
wagen aan met mensen die ook nog willen deelnemen. Andere 
schoenen aan, en de achtervolging inzetten. Ook onderweg 
sluiten er nog verschillende wandelaars aan.  
 
Snel een telefonneke naar de zaal. Meer deeg, meer borden, 
meer helpers, meer ... 
 
Ideaal wandelweer van temperatuur en geen regen. Op ver-
schillende plaatsen staan wat extra kaarsjes, wat het effect 
nog wat vergroot, al houden kaarsjes niet echt van wind ... 
 
Na de wandeling een heerlijke pannenkoek en tas koffie. Wat 
wil een mens nog meer? 
 
Straffe ploeg die van de Landelijke Gilde.  Opkomst zonder 
problemen verwerkt. Dikke pluim!  
 
O ja, laatste telling =  

180 deelnemers. 

 

 

 

          Veldslag in de keuken 
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Donderdag 12 maart : Koken voor 
mannen 

 
2de kookles van het jaar en tevens de laatste van het voorjaar 
2020.  
Tijdens deze kookles overheerst er maar 1 gespreksonder-
werp: het coronavirus. Maar we laten het niet aan ons hart ko-
men. 
 
Opperkok Leo had weer zijn best gedaan om een prachtig me-
nuutje voor te stellen en verwacht natuurlijk van ons dat we 
dit tot een goed einde brengen. Alle ingrediënten lagen mooi 
verdeeld over de verschillende tafels en onze 23 hobbykoks 
begonnen er aan. 
Tijdens het koken sijpelde de berichtgeving binnen. Alle ko-
mende activiteiten worden afgelast. Dit wil dus zeggen dat de-
ze kookles ons laatste avondmaal was. Reden te meer om er 
dan maar eens goed van te profiteren.  
 
We schoven onze beentjes onder tafel en verorberden onze 
maaltijd. Het was weer een schot in de roos, enkel de pannen-
koekjes konden mij niet bekoren. Ieder zijn smaak zeker? 
Maar de scampi’s des te meer, zeker als je kijkt wat zo een 
beest kan veroorzaken... een vlam tot tegen het dak, of zou 
den drank hier voor iets tussen zitten??? 
 
Nu wachten tot het najaar voor onze volgende kookreeks.  
Tot dan. 
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Donderdag 13 februari : Koken 
voor mannen 

 
De eerste les zit er ondertussen op. Vele leden hadden de weg 
naar het Gildenhuis teruggevonden en hun mooiste keuken-
short bovengehaald.  
 
Het menu werd overlopen, hier en daar enkele tips om het vlot
(ter) te laten verlopen, en starten maar. 
 
De samenwerking was er snel. Sommigen kuisten groenten, 
anderen wogen hoeveelheden af en nog anderen ... tja, die 
vertelde voornamelijk wat er allemaal moest gebeuren. 
 
We waren nog niet zolang bezig en toch begon het al zalig te 
ruiken in onze keuken. Waarschijnlijk op het moment dat ze 
die zakjes chips open trokken. Ik hoor jullie al denken?? Chips 
in een kookles? Jaja, deze chips waren een belangrijk onder-
deel in het recept van het aperitiefhapje dat onze dessert-
ploeg moest klaarmaken.  
 
Verder moest menig knolselder eraan geloven om samen in de 
pot te gaan met de wortel. Nadien werd de soep gebonden met 
een kippenbouillon, alleen waren de letters op de verpakking 
net iets te klein of hadden onze koks de moeite niet genomen 
om deze te lezen. Niet 20 gram/liter, maar een halve pot werd 
er in gedaan. Uiteraard riep chef Leo ze op het matje met de 
bekende woorden: wat hebben we geleerd vandaag? 
 
Het bedje werd gespreid voor de zalm, den haas van’t varken 
mocht ook in de pan nadat het witloof 
gestoofd was. 
 
Er waren er niet veel die nog plaats had-
den voor hun chocoladetaartje ... 
 
Goe begonnen, half gewonnen. 
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Zondag 8 maart :  
Wandeling + MTB te Peer 

 
s' Morgens 8.45 uur komen we samen aan de kerk om te vertrekken naar Peer . 
De bus staat er al met de remork  aan voor de MTB 's  in te laden.  
Dan tellen met hoeveel we zijn, de dag van vandaag een grote vraag omwille 
van het corona virus . En ja hoor er zijn er toch een 3-tal personen die in 
thuisisolatie moeten blijven. Maar geen probleem de bus zit toch nog zo goed 
als vol .  
Na een uurtje rijden zetten we eerst de MTB 'ers af en een kleine km verder 
kunnen we allemaal uitstappen en gaan we inschrijven voor te wandelen. Keu-
zes genoeg om een afstand uit te kiezen.  Er zijn er die de 12 km doen en andere 
die de 5 km kiezen en dan verloren lopen en toch ook met 10 km in de benen 
aankomen.  Nog andere kiezen voor de 3 km en geraken niet rond, omdat ze in 
de plaatselijke horeca blijven hangen zijn, middenstand moet gesteund worden. 
  
Na een actieve voormiddag krijgt iedereen stilaan een hongerke. We gaan met 
zijn allen eten en genieten van een geweldige maaltijd: een lekkere soep, hoofd-
gerecht en een overweldigend nagerecht dat er voor sommige al niet meer bij 
kan. Zo zie je maar: het ene jaar wat minder het andere jaar des te meer.  Na het 
eten terug op de bus richting huis, waar er door sommigen nog wat nagebabbeld 
werd en andere hebben een uiltje geknapt, M.a.w. het was een geslaagde editie 
en we kijken al uit naar volgend jaar.  V.G.  
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Vrijdag 28 februari: Kroegentocht 
 

Dit verslag vloeit uit de pen met de kroegentocht nog letterlijk én fi-
guurlijk vers in het (achter)hoofd(pijn)... Blijkt dat iedereen dit con-
cept gemist heeft, want na enkele jaren zonder kroegentocht, was dit 
jaar de vraag groter dan het aanbod, waardoor een overvolle bus en 
een extra opgetrommelde auto richting Mechelen trokken. We kunnen 
achteraf zeker en vast terugblikken op zowel een toffe en lekkere als 
een zeer leerrijke ervaring. Tijdens een mooie wandeling door de 
stad, begeleid door vele weetjes van onze vlotte gids, bleven we ge-
lukkig gespaard van Ciara, Dennis, Jorge of wie zijn dat tegenwoordig 
allemaal die wat winderig zijn.. Groep 2 had daarenboven extra chan-
ce, want zij werden vergezeld door sub-gids Louis die ook zijn leuke 
herinneringen aan de stad meedeelde. 
 
Wisten jullie dat: 
  *   vroeger de boten van aan de zee tot in’t stad konden varen? 
  *   er in het begin van de Blauwhondstraat een etablissement 
       genaamd "In de witte poezeminne" was? 
  *   en op’t einde van dezelfde straat een etablissement "In de 
       zwette floeremoas"? 
  *   deze cabar-12-ekes in vergelijking met de cabar-1-ekes  
       van op de Grote Markt, cafeetjes waren die als niet erg  
       'netjes' beschouwd werden? 
  *   een geit gebeten hee in de blauwen hond zijn buzze? 
  *   onder Mechelen nog heel veel verborgen vlietjes, vlietjes 
       en nog eens vlietjes liggen, Amsterdam en Brugge zijn er niets  
       tegen? 
  *   Margaretha van Oostenrijk gestorven is in 1530? 
  *   als je trouwt met een wijf om haar lijf, dan verlies je het lijf maar 
       behoud je het wijf? 
  *   er zelfs een Manenblusser tot in Wiekevorst-city geraakt is? 
  *   de Louis in '61 met zijne “tracteur” tot in Mechelen bolde voor  
       patatten? 
 
Natuurlijk was het niet enkel wandelen door de stad vergezeld door 
een gids maar wel wandelen door de stad vergezeld door een gids ... 
van kroeg naar kroeg, waar we telkens een Mechels biertje (of ne 
warme chocomelk) aangeboden kregen. Wat we vanaf nu met 100% 
zekerheid kunnen zeggen is dat een lekker biertje zeker geen trappist 
moet zijn, maar dat meneer Gouden Carolus ook zijn best heeft ge-
daan om een waardige tegenhanger te brouwen. 
 
Alleszins het was voor herhaling vatbaar!  
Wie niet tot volgend jaar wil wachten om te wandelen van biertje tot 
biertje: tot op de Trappistentocht op 16/05! 
 
Swap swam!!  
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