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Voorwoord
Behalve een smakelijk ontbijt, hebben we jullie nog niet veel kunnen
aanbieden. Maar we blijven hopen op betere tijden. Is het niet vandaag, dan is het morgen.
Eens Maria-Lichtmis voorbij, merken we al goed dat de dagen aan
het lengen zijn. Op zondag 11 april organiseren we onze dauwtrip. Tegen dan zal onze gids wel een nieuwe route uitgestippeld
hebben die nog niet bewandeld is geweest.

Op zaterdag 22 mei staat onze 7de Trappistentocht op het programma. Ondertussen een vaste waarde in ons programma-aanbod.
Toch wel een hoogtepunt bij onze Gilde.
Een concrete datum kan ik jullie nog niet aanbieden voor onze Provinciale Bedevaart te Scherpenheuvel. Vermoedelijk is dit in de
loop van de maand mei. Zodra we meer nieuws ontvangen van nationaal uit, brieven we dit door aan jullie.
Hou zondag 6 juni vrij voor onze gezinsfietstocht met picknick.
We zoeken dan een leuk plekje uit, zorgen dat de honger gestild
wordt en iedereen voldoende kracht heeft om onze tocht huiswaarts
in te zetten.
Vanaf zondag 20 juni kan je deelnemen aan onze Fietsfotozoektocht.
Je leest het, voor ieder wat wils. Hopelijk zien we elkaar vlug terug
op één van onze activiteiten.

Wist je dat:
- een lidmaatschap bij landelijke Gilden meerdere voordelen oplevert?
- je deze voordelen kan nakijken via:
www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen
- je via de website landelijke gilden nationaal ook wandel– en fiets
routes vindt via:
www.landelijkegilden.be/beterbuiten
- 12 uur nadat de video van het Lichtend Hart online stond, deze
reeds meer dan 13000 keer bekeken was.
- we het Lichtend Hart in alle stilte moesten organiseren om geen
toeschouwers op de been te brengen.
- we wel willen, maar tot nu toe ni veel mogen ... organiseren.
- we de moed zeker niet laten zakken en dat we er voor elkaar zijn.
- je meer foto’s vindt op onze website:
www.wiekevorst.landelijkegilden.be
- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag
opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:

Alvast veel plezier gewenst!

lgwiekevorst@gmail.com.

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.
2
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Zondag 20 juni:

Bezinning

Start fiets-fotozoektocht
In de tuin van je leven
Ik heb niet anders geweten dan dat er tijdens de zomermaanden een
fiets-fotozoektocht georganiseerd werd door onze Gilde. Ik ben natuurlijk ook nog ni zo lang trotse inwoner van Wiekevorst.
De eerste maal dat ik hier aan deelnam, herinner ik me nog goed.
Drie keer, ge leest het goed, 3 keer heb ik dien toer opnieuw gedaan
in de hoop om alle foto’s terug te vinden. Ik denk zelfs dat ik het formulier niet heb binnengebracht uit schaamte. (het was ni volledig).
Maar ik gaf niet op. Het jaar nadien terug een formulier gaan halen
en ditmaal lukte het toch iets vlotter en sindsdien ben ik een getrouwe deelnemer aan deze zoektocht. Omwille van de fietstocht en omwille van het amusement bij het zoeken van de foto’s.

Ik wens je, in de tuin van je leven,
een prachtige boom,
met stevige wortels van liefde,

met takken van vriendschap
die naar alle kanten reiken,
en vruchten van geluk
die je elke dag opnieuw kunt plukken..
Laat de vogels nesten bouwen in die boom..
Zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt..

Het is maar om te zeggen, dat ge de moed ni moet opgeven als het
even niet lukt.

Laat hem vooral niet wegkwijnen

Nieuwe zoektocht vanaf 20 juni tot eind augustus.

En als in de herfst de bladeren afvallen,

Inschrijvingsformulieren aan €7 bij de gekende verkooppunten.
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 2021 bij
AVEVE Vermeulen—Keller, Kruisstraat te Wiekevorst.
Prijsuitreiking: zondag 26 september 2021 om 17.00 uur in de parochiezaal.
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Door lucht die bezoedeld is door haat en nijd..
treur of wanhoop dan niet,
want de wind verspreidt het zaad voor nieuw leven,
en de zon en de regen doen het nieuwe zaad groeien
tot een jonge boom, nog mooier dan de vorige..
Heb voor dit alles veel geduld,
want bomen groeien traag..
Laat je boom
groeien en bloeien
zodat iedereen
ervan kan genieten,
dan zal hij weer
voor jou openbloeien
en veel vruchten dragen..
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Wat voorbij is:

Gans de maand mei:

Zondag 27 december:
Lichtend Hart

Provinciale Mei-bedevaart

In een normaal jaar, biedt Landelijke Gilde Wiekevorst haar meer
dan 200 leden en hun gezinnen een ruim en gevarieerd programma aan. Een leefbaar platteland, met voldoende voorzieningen en
een goede sociale samenhang is onze topprioriteit.
In 2020 konden we onze leden helaas nauwelijks samenbrengen.
We weten dat velen op dit moment moeilijke tijden beleven. Vandaar dat we iedereen, die het moeilijk heeft met dit lichtende hart
een hart onder de riem willen steken.
Daarnaast is dit lichtende hart ook een symbool van hoop. Immers
komt het einde van de Covid-19 pandemie stilletjes aan in zicht en
we hopen in de loop van 2021 onze normale werking weer te kunnen opstarten.
Dit lichtende hart wordt gevormd door meer dan 130 tractoren. Op
die manier laat de agrarische sector zien, dat ze ook tijdens deze
crisis, klaar staat om iedereen van verse en veilige voeding te
voorzien en om te helpen waar ze kan.
Tot slot wil Landelijke Gilde Wiekevorst, op deze manier ook iedereen bedanken die zich tijdens deze crisis extra inzet voor de samenleving. Hierbij denken we zeker aan de zorgsector en in het
bijzonder aan de thuisverpleging en het personeel van RVT SintJozef in Wiekevorst.
Enkele weetjes:
- Dit project werd door onze jeugd in het bestuur op minder dan 3
weken in elkaar gestoken. Bedankt Steven, Bart en Vic.
- Er de laatste week nog een 30-tal tractoren moesten geweigerd
worden.

Naar jaarlijkse gewoonte is er een provinciale mei-bedevaart, waar
wij als gilde bij aansluiten. Momenteel gaan we ervan uit dat de bedevaart zoals we die kennen ook dit jaar jammer genoeg niet zal
kunnen.
We denken om als alternatief toch de mensen uit te nodigen om gedurende de maand mei naar Scherpenheuvel te komen, een kaarsje
te gaan branden en we zorgen voor een korte uitgestippelde wandeling met een gebed en een mijmering. Een vaste datum zal er niet
voor zijn, omdat we natuurlijk niet iedereen op dezelfde dag ernaartoe willen lokken. Meer info volgt.

Zondag 6 juni:
Fietstocht met picknick
Wij vertrekken om 11u aan Ons Plekje in de Pastoriestraat voor een
gezinsvriendelijke fietstocht naar de Averegten.
Ja, dit jaar terug naar de Averegten 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).

- Het ganse weekend was het kl*teweer, maar ‘s avonds klaarde
het helemaal op en konden de drones de lucht in.

Aan te geven voor 1 juni bij je bestuurslid of via mail naar

- via onze website kan je enkele op muziek gemonteerde video’s
herbekijken.

BE67 7332 4300 0487 van LG Wiekevorst, met vermelding van
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lgwiekevorst@gmail.com of door storting op rekening
het aantal personen onder 5 jaar en boven 5 jaar.
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Zaterdag 22 mei
Trappistentocht
Onze 7de editie kon vorig jaar niet doorgaan, zodus plannen we
nummer 7 opnieuw in. (vingers kruisen en schietgebedje opzeggen)
Het is niet dat we onze flyers van vorig jaar terug kunnen gebruiken.
We zijn een weekje opgeschoven naar achteren toe.

Wat we wel kunnen hergebruiken, is onze (toen) nieuw uitgestippelde toer. Een wandeling van +/- 7km met op tijd en stond een tussenstop waar je voorzien wordt van een heerlijke degustatietrappist /
abdijbier met een hemels degustatiehapje.
We zullen nieuwe bieren en verse hapjes inslaan tegen dan!
Meer info zal volgen van zodra alles wat meer concreet is. Dus houd
je mailbox of brievenbus goed in de gaten.
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Zondag 24 januari
Ontbijt aan huis
Een groot succes, en dit voor iets wat we de eerste maal organiseerden.
We moesten en zouden iets voor onze leden doen, nu het jaarlijkse
teerfeest afgelast was.
Eten moest er in ieder geval gebeuren. Waarom dan geen ontbijt? De
reden hierachter was, dat dit niet koud kon worden.
De inschrijvingen liepen vlot binnen en op woensdag werden alle bestellingen doorgevoerd.
Zaterdagavond al klaarmaken wat kon en dit volgens de geldende
corona-maatregelen. Niet meer dan 4 personen aanwezig en regelmatig handen ontsmetten. Na 2 uur werden deze vier afgelost door
vier anderen.
En zondag was dan onze grote dag. 1 probleem! We hadden afgesproken om 6u00, maar de avondklok liep tot 6u in de ochtend. Maar
geen nood, er zitten genieën in ons bestuur.
We hadden er dan ni beter op gevonden om pas om 6u05 af te spreken. Als iedereen om 6u thuis vertrekt, dan zijn we 5 minuten later
toch op de plaats van afspraak (zo groot is W'vorst nu ook weer ni).
Pistolets werden geleverd, koeken werden verdeeld en zo geraakte
ieder zakje gevuld.
Vanaf 7u werden onze chauffeurs op pad gestuurd en om 10 u waren
we al onze bestellingen kwijt.
Slechts enkele telefoontjes zijn er gepleegd om alles op het juiste
adres te krijgen.

Onder voorbehoud
Zondag 11 april:
Dauwtrip met ontbijt
Wie wil eens niet Wiekevorst zien en horen wakker worden op een
zondagmorgen?
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!
Jammer genoeg ziet de situatie er niet goed uit betreffende corona
ten tijde van het schrijven van dit artikel.
We hebben voorlopig de organisatie hiervan voorlopig op “hold” gezet en wachten het eerst volgende overlegcomité van 26 maart af.
Als hieruit blijkt dat we toch een activiteit kunnen organiseren, dan
zullen we er als de kippen bij zijn om dit te doen. Natuurlijk zal de
kans groot zijn dat de uitwerking van deze dauwtrip wel anders verloopt dan je de voorbije jaren gewoon was.
We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte als er iets kan
doorgaan. Dit via mail of andere kanalen.

Achteraf nog vele complimenten mogen aanhoren, dus dat is ne fijne.
Hopelijk heeft het bij iedereen gesmaakt.
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Wat je niet mag missen:
Noteer reeds op jullie kalender:
•

Dauwtrip met ontbijt: 11 april

•

Trappistentocht: 22 mei

•

Provinciale bedevaart: gans de maand mei

•

Fietstocht met picknick: 6 juni

•

Start fiets-fotozoektocht: 20 juni

Vrijdag 2 April:
Paaskwis
Onze digitale kwis zal tegen dan uitgebroeid zijn. Allen op post achter uw scherm om 20u00.
Link:

https://pwc-emeamc.webex.com/pwc-emeamc/j.php?
MTID=m778ccd1a7c8bd8b508c3d2ceb107e516
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Zaterdag 30 januari:
Lichtmiswandeling
We hebben lang gewacht om het volledig af te blazen, maar we konden niet anders.
Een te grote mensenmassa zou samen op stap zijn en een individueel
af te leggen parcours dat afgepijld is, zou niet hetzelfde zijn.
Als pleister op de wonde gaven we als tip mee om zelf in gezelschap
van je bubbel een wandeling rond deze periode te doen. Met als extraatje een heerlijk recept van echte Vlaamse pannenkoeken.
Voor zij die het gemist hebben:

Donderdagen 18 februari en
18 maart: Koken voor mannen

Recept voor circa 8 pannenkoeken
Tijd: 20 min.

Helaas, speculaas.

Benodigdheden:

We houden de voorziene recepten voor in het najaar en hopen
dan wel terug onze keukenschort om te doen.

•

2 eieren

Nieuwe afspraak zou zijn op donderdagen 14 oktober en
14 november.

•

250 gr bloem

•

500 ml melk (eventueel aanlengen met een beetje bruiswater)

•

snufje zout

•

boter of margarine om in te bakken

Uiteraard zullen we ten gepaste tijden u hierover informeren.

Bereidingswijze: pannenkoeken recept
Meng in een kom de eieren, de bloem, melk en een snufje zout. Als
alle klontjes zijn verdwenen, kunnen de pannenkoeken gebakken
worden.
Verwarm een beetje boter of margarine in een pan.
Wacht even totdat de pan goed warm is, en verdeel dan met een
soeplepel wat beslag in het midden van de pan.
8

Tip: Voor zij die al meerdere malen aan onze kooklessen deelgenomen hebben. Misschien is dit de kans om nog eens onze oude
recepten boven te halen en ze voor vrouwlief (of gewoon voor
jezelf) klaar te maken. Keuze genoeg zou ik zeggen.

Zondag 7 maart: Wandeling en MTB
Sorry, afgelast.

Dinsdag 23 maart: Biechtviering
Sorry, afgelast.
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Vrijdag 12 februari:
Valentijnskwis
Corona / covid-d 19 blijft maar woekeren. De Willy heeft beloofd dat
we zolang er niks anders mogelijk is, we zullen blijven kwissen online. En zo geschiede.
Vrijdag 12/02 stond onze Valentijnskwis op het programma.
14 ploegen vonden de weg naar ons online vertier en plezier.
Zelf genieten we hier ook wel van.
Alleen de koude in het Gildenhuis speelt ons soms parten. Voldoende
ventilatie betekent alle ramen open. En het is nog altijd winter.
Wij dus met nen dikke jas en sjaal achter onze laptop om de antwoorden te verbeteren en alles een beetje mee op te volgen.
Het is eigenlijk ongelooflijk dat dit technisch allemaal kan. Kwissen
vanuit de huiskamer, antwoorden doorsturen, verbeteren in peloton
en dan bijna direct alles kunnen weergeven en volgen.
Soms pakt er wel eens iemand de kwis over van de Willy (de Joppe
dus) en moeten we effe alles resetten en herstarten, maar tot nu toe
is alles goed gekomen.
Zoals eerder al vermeld, doen er reeds 14 ploegen mee.
En ik hoor dat deze ploegen dan weer op hun beurt digitaal verbonden zijn en vanop afstand samen meespelen. Technologie staat niet
stil.
De kwis zelf dan. De Willy blijft een onuitputtelijke inspiratiebron
hebben.
Een aantal van zijn thema’s uit deze kwis: combinatieronde, identieke initialen, logo ronde, my name is…, en natuurlijk ook een ronde
over Valentijn.
Hieronder kan je het scoreverloop terugvinden.
Via deze weg een hartelijk dankwoord aan onze quizmaster Willy,
onze trouwe juryleden Guy, Ilse, Wim, Kurt, Luc, Marc, Frederik en
logistiek verantwoordelijke Bart.

Beweeg je pan een beetje heen en weer zodat het beslag over de
hele pan verdeeld is.
Bak de pannenkoek ongeveer 2-3 minuten totdat de bovenkant
droog is.
Draai de pannenkoek om en bak de pannenkoek nog ongeveer 1-2
minuten op de andere kant.
Leg de pannenkoek op een bord en dek het bord af met een grote
deksel.
Bak zo de rest van de pannenkoeken.
Vergeet niet om iedere keer een beetje extra boter of margarine in
de pan te doen, voordat je een nieuwe pannenkoek bakt.
Smakelijk.

Ondertussen zit onze kwismaster al te broeden (tot zijn ei uitkomt)
op een nieuwe editie, namelijk onze Paaskwis. Deze staat gepland op
02/04/2021 om 20u00.
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