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Voorwoord 
 
 
2019 is weer (bijna) voorbij.  
Bij het begin van een nieuw jaar komen wij bijna allemaal met enke-
le goede voornemens naar voor en de bedoeling is dan ook dat wij 
deze goede voornemens uitvoeren.  
 
De goede voornemens van onze Landelijke Gilde zijn o.a. jou een 
mooi en gevarieerd programma aan te bieden en je op onze activitei-
ten warm en hartelijk  te verwelkomen.  
 
In 2019 bestond onze Landelijke Gilde 100 jaar en droegen we ook 
de titel van “Dorp in de Kijker”. We konden dit niet onopgemerkt la-
ten voorbijgaan. Enkele extra activiteiten werden in ons jaarpro-
gramma opgenomen. Denk maar aan onze wedstrijd “Zoek de bank”, 
de Lichtjeswandeling, het grootse “Spel Zonder Grenzen” en ons 
“Bloementapijt” op de Dorpsfeesten van Wiekevorst. Op deze manier 
konden we zoveel  mogelijk leden en niet leden laten profiteren van 
ons 100-jarig bestaan. Dit waren enkele hoogtepunten van het afge-
lopen jaar. 
 
Jammer genoeg moesten we dit jaar ook afscheid nemen van onze 
secretaris, steun en vriend Paul Laeremans.  
  
Onze eerste activiteit in 2020 zal een afsluitende receptie zijn van 
Wiekevorst als “Dorp in de Kijker” op zondag 12 januari. Op vrijdag 
24 januari schuiven we onze benen onder de tafel voor ons jaarlijks 
teerfeest. De lichtmiswandeling gaat door op zaterdag 1 februari.  
 
Wil je verder nog weten wat er het komende jaar op ons programma 
staat, lees dan aandachtig dit exemplaar van het Gildenleven en 
neem ons handig jaaroverzicht (lees kalender) er dan bij. Check ze-
ker onze website en volg facebook, zodat u zeker niets mist.  
Onze redacteur doet zijn (uiterste) best om er voor te zorgen dat er 
geen fouten sluipen in datums van activiteiten.  
 
 
O ja, onze beste wensen voor het nieuwe jaar en hopelijk begroeten 
we elkaar snel op één van onze activiteiten. 
 
 
 
Het bestuur.  
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Wensen bij het  
nieuwe jaar 
 
  
Er is weer een jaar voorbij 
alle mensen zijn zo blij,  
maar zijn alle mensen wel zo blij?  
Vrezen ze de toekomst niet?  
Angst is een slechte raadgever,  
we moeten vooruit durven kijken  
en hopen en geloven dat het beter kan.  
  
Ik wens je dan ook  
dat onrust je niet overvalt.  
En dat je in de ogen  
van lieve mensen   
Gods vrede mag lezen.  
  
Ik wens je een levensweg vol rozen,  
dat je met liefde mag geven  
en met liefde mag ontvangen.  
Dat je in verbondenheid met velen  
hoopvol de toekomst tegemoet gaat.  
  
Ik wens dat je met inzet   
je leven gestalte mag geven.  
Dat je oog hebt voor mensen in nood.  
Dat je er wil zijn voor velen  
en dat vertrouwen in de Heer  
je mag sterken om te doen  
wat moet gedaan worden  
om een mooie samenleving te verkrijgen.  
  
Ik wens je vrede in je eigen hart  
en dat je die vrede mag uitdragen  
tot bij allen die je lief hebt.  
Ik wens dat je mag doen   
al wat je graag doet.  
  
Ik wens je het allerbeste voor 2020. 
 
         Gommaar 
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Wat voorbij is: 

 
Zaterdag 21 september:  

Bloementapijt 
 
Vierde en laatste evenement om als Dorp in de kijker naar buiten 
te komen. Na het zonnebloementapijt van 2012 wilden we ons 
toch nog eens op de proef stellen of we beter konden.  
 
De werkgroep van Dorp in de kijker was er al enige tijd mee bezig. 
Het ontwerp, de bloemen, de locatie, ...  
Uiteindelijk was er niets idealer om ons bloementapijt tentoon te 
stellen, dan op het eerste Dorpsfeest van Wiekevorst.   
 
Vooraf werd het ontwerp al uitgetekend op een ondergrond zodat 
we er op zaterdagmorgen dadelijk konden invliegen.  
Om 8.00 u hadden we afgesproken. Velen waren op tijd, anderen 
hun horloge stond niet correct ?. Met een ploeg van 7 man en 1 
vrouw begonnen we de bloemekes te leggen (ze waren reeds ge-
plukt).  
Al snel zagen we dat het resultaat gezien mocht worden. Enkele 
uren op de hukken of op de knieën begon slachtoffers te eisen. 
Elke keer iemand rechtstond, permitteerde deze. Pijn in de rug, 
koude vingers, ... . Maar dat was rap vergeten.  
 
Om 11.00 u was ons tapijt af. De zonnestralen schenen ondertus-
sen over het tapijt en gaf zo nog extra karakter aan de hele op-
stelling.  
 
Opdracht volbracht!! Laat nu de Dorpsfeesten maar van start 
gaan. Langs alle kanten werden we bekeken (althans ons bloe-
mentapijt). Sommige kropen in de kerkentoren om het beste zicht 
te hebben, voor anderen was het zolderraam van de Kwinten 
reeds hoog genoeg.   
 
Als extraatje hadden we ook een fotobooth geplaatst. Iedereen die 
wou kon zich op de gevoelige plaat laten vastleggen. Als aanden-
ken aan ons bloementapijt en de geslaagde dorpsfeesten kregen 
onze bezoekers hun fotootje mee naar huis.  
 
Goe gedaan aan het organiserend comité en de uitvoerders.  
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Bedankt! 

In deze laatste editie van ons Gildenleven van het jaar willen we uit-
drukkelijk onze sponsors nog eens bedanken. 

Zonder hen zou onze wedstrijd “Zoek de Bank” niet zo’n succes ge-
weest zijn. Dankzij hun gulle gift, konden we elke winnaar belonen 
met een mooie prijs. 

 

Wist je dat: 
 

- je meer foto’s terugvindt op onze website:  
 

www.wiekevorst.landelijkegilden.be 
 
- er ook vrouwen lid mogen worden bij onze gilde. Maar ... ze 
  moeten dan wel een ingangsexamen afleggen. 
 
- je voor dat ingangsexamen geen schrik moet hebben? Verschillende  
  vrouwen zijn u al voorgegaan en onze bestuursleden zijn echt niet zo 
  streng. 
 
- als je het gildenleven dubbel zou ontvangen omwille van 2 of 
  meerdere leden op het zelfde adres, je dit steeds mag  
  melden als je vindt dat 1 exemplaar voldoende is. 
 
- indien je geen mails van ons ontvangt, je waarschijnlijk geen 
  mailadres hebt opgegeven. Ontvang je graag elektronische  
  post van ons, geef dan spoedig je mailadres door aan je  
  verantwoordelijke. 
 
- er in het vorige gildenleven toch weer foute datums ingeslo- 
  pen waren en we de verantwoordelijke hiervan op het matje  
  hebben geroepen. 
 
- als je iets te melden hebt in deze rubriek, je steeds een gele brief 
  kaart mag opsturen naar onze secretaris. 
 
- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag  

  opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:  

lgwiekevorst@gmail.com. 
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Zondag 22 september:   
Eetdag en prijsuitreiking fotozoektocht. 

   

Alsof we nog niet genoeg te doen hadden, stond de dag na ons 
bloementapijt onze eetdag op de kalender. Gelukkig kunnen wij 
rekenen op een goei ploeg. Tijdens de Dorpsfeesten werd er, 
tussen de bedrijven in, reeds hard gewerkt in de parochiezaal.   

De kookploeg was al van start gegaan met alle nodige voorbe-
reidingen. Toen ik in de keuken kwam dacht ik dat onze ploeg 
een probleem had. Het aanrecht stond vol lege fleskes van don-
kere trappist. De mannen zeiden dat dit voor het stoofvlees 
was?? We zullen ze maar geloven zeker.   

De zaal werd geschikt en herschikt, tombolaprijzen werden bo-
vengehaald en uitgestald. Ne keer tellen en nog eens tellen.   

Genoeg voor vandaag en de lichten werden gedoofd. Zondag-
morgen terug paraat. De kookploeg was me weer voor (is ook ni 
moeilijk sé). Voordat we het wisten was onze voormiddag ge-
passeerd en kwamen onze eerste klanten reeds binnen.  Lang-
zaam liep onze zaal vol en ni veel later zaten ook de buikjes vol. 
In’t naar buiten gaan nog snel een fotoke in onze fotohoek.  

Tegen de vijven liep de zaal opnieuw vol. Zou ik met de bon van 
de fiets naar huis kunnen gaan? Nee, dit jaar ging de bon naar 
Nijlen. Tegen zes uur was alles uitgedeeld: de prijzen, het 
eten.   

Toch wel vermoeiend zo’n weekend.                                   
Maar weeral blij dat alles vlot verlo-
pen is.  
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Gezocht: 200ste lid 
 

Ondertussen is de administratieve molen volop aan het draaien. Bin-
nenkort verwachten we de nieuwe ledenlijsten en kunnen we jullie 
een nieuwe stand van zaken mededelen.  
 
Bij het laatste officiële overzicht van onze ledenlijst, zaten we op 195 
leden. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik ben benieuwd. 
 
Ken jij nog iemand die graag met onze activiteiten mee zou willen 
doen, of reeds lang twijfelt om lid te worden? Overtuig hem of haar 
en maak reclame voor onze gilde. Het eerste jaar is het lidmaatschap 
gratis.  
 
En misschien wordt jouw vriend, buur, kennis, ... wel eens ons 200ste 
lid.  En kunnen we die in de bloemetjes zetten. 

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.  
 
Inschrijvingen is verplicht, zodat we voldoende voorraad kunnen in-
slagen. 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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Dinsdag 31 maart:  
Biechtviering 

 
Op deze dinsdagavond komen we om 19u30 aan de kerk bijeen voor 
onze jaarlijkse Paasbezinning. 
Na de mis en de gezamenlijke biechtviering gaan we naar het gilden-
huis, voor een pistoletje, een boterham, een eitje en een stukje taart. 
 
Gezellig napraten en een kaartje leggen achteraf 
hoort er natuurlijk ook bij. 
 
Als deelname in de onkosten vragen we 5 euro per 
persoon. 
 
Ter plaatse te betalen.  
 
Van harte welkom! 
 
 

Zondag 8 maart: 
Wandeling + MTB op verplaatsing 

 
Mooie tradities moet men in ere houden, ook in 2020. Ook dit jaar 
gaan we op verplaatsing om een wandeling en MTB-tochtje te organi-
seren. 
 
Op deze zondag vertrekken we om 9u00 aan de kerk om te gaan  
wandelen in Peer. We nemen deel aan een wandeling van de plaatse-
lijke wandelclub. Onze mtb’ers worden iets vroeger van de bus ge-
smeten en zij fietsen verder naar Peer. 
Marc en Ingrid maken nog een verkenning in de streek en zij zullen 
zeker en vast thuiskomen met een prima adresje voor ons middag-
eten.  
 
Deelnameprijs:   
Leden Landelijke Gilde, KFOW en Wandelclub De Wiekevorstse Stap-
pers betalen 30 euro. Niet-leden: 40 euro.  
 
In deze prijs is inbegrepen: busvervoer, middagmaal, inschrijving 
wandeling en 2 consumpties bij het eten.  
Aan te geven bij Marc Van Houdt,  tel. 014/26 59 08 of via lgwieke-
vorst@gmail.com, vóór 1 maart.  
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Vrijdag 4 oktober: Dorpskwis 
 
Al enkele jaren waren de inschrijvingen voor onze dorpskwis aan 
het slabakken. Vorig jaar werd dan ook beslist dat die editie de 
laatste zou geweest zijn. Maar jullie beslisten daar anders over. Na 
de aankondiging van onze laatste kwis, kregen we van uit alle hoe-
ken van Wiekevorst te horen dat ze het zo jammer vonden dat de 
kwis verdween.  
 
Omdat de ontgoocheling zo groot was zijn we op onze beslissing 
terug gekomen. Blijkbaar was de datum al eens een struikelblok 
om niet te kunnen meedoen. Met dat in het achterhoofd organi-
seerde we dit jaar terug onze kwis. Maar nu 2 weken vroeger dan 
de gebruikelijke datum. Wat blijkt: 23 ploegen meldden zich aan 
om deel te nemen. Bijna “ne fullhouse”. Tafels werden kleiner ge-
maakt, om meer ploegen binnen te krijgen. Gevolg: menig knietje 
raakten elkaar al eens onder de tafel.  
 
Onze quizmaster was met deze opkomst duidelijk in zijn nopjes. 
De Willy vuurde de vragen af dat het ni mooi was. En een kwisser 
moet stress bestendig zijn. Vandaar dat er ook nog wat muziek 
werd afgespeeld waarvan uitvoerder en titel moest gezocht wor-
den. En om het helemaal compleet te maken was er nog een actie-
ve vragenronde met rebussen, droedels, ... Ik zou ni weten hoe ik 
er aan moest beginnen.  
 
Nog snel het podium vernoemen: 1) Compagnie & Co, 2) Witte 
Gracht, 3) Rosamunde. 
 
Uiteindelijk een geslaagde editie. Voor de uitslag neem je best een 
kijkje op onze website.  
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Donderdag 13 februari en 12 maart: 
Koken voor mannen 

 
Ook in 2020 moet er verder opleiding gegeven worden aan de 
“Wiekevorstse mannenkookploeg”. Wie weet groeit hier wel 
een nieuwe Sergio Herman, Peter Goossens of Jeroen Meus 
uit? 
Sinds vorig jaar hebben we het een beetje anders opgevat en 
doen we het niet meer 4 weken na elkaar. Maar lassen we tel-
kens 1 les per maand in om de donkere periode te overbrug-
gen.  
Zo zullen we starten met donderdag 13 februari en een maand 
later volgt donderdag 12 maart. De andere 2 lessen zullen vol-
gen in het najaar, met name oktober en november. 
 
Wil jij er bij zijn, geef je dan snel aan bij Kurt Vets 0473 / 91 
03 27 of via lgwiekevorst@gmail.com.   
 
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.  
Aanvang van de kooklessen: 19u15.  
Deelnameprijs voor de eerste 2 lessen van 2020: 15 euro x 2 
= 30 euro 

Vrijdag 28 februari: Kroegentocht 
 

Het is weer even geleden dat dit nog eens op onze kalender 
stond. Maar op de laatste dag van februari trekken we er nog 
eens op uit om een stad van dichterbij te verkennen (minder 
belangrijk) en gaan we proeven wat ze daar allemaal drinken 
(heel belangrijk). 
 
Naar waar onze trip gaat, weten we nog niet 100% zeker, 
maar de onderhandelingen zijn bezig. U hoort nog van ons! 
 
We rijden met de bus, die vertrekkensklaar zal staan om 
19u00 aan de kerk. 
Leden betalen 25 euro, niet leden 35 
euro. 

Inschrijven doen we bij Frederik Van 
Houdt op het nummer 0495/76 92 70. 

Of via lgwiekevorst@gmail.com.   

En dit voor 21 februari. Schol!  
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Vrijdag 24 januari: Teerfeest 
 
We beginnen ons jaarlijks teerfeest om 10 uur met een viering voor 
onze overleden leden. Na de gebedsdienst worden we in de paro-
chiezaal verwacht voor het ontbijt.  
  
De ganse dag kunnen de kaarters hun hartje ophalen.  
  
‘s Avonds verwelkomen we jullie om 19u30: Start feestmaal met 
een aperitiefje. 20u00: Aan tafel. 
  
Na de verloting van de Lourdesreis en de traditionele  tombola 
‘altijd prijs’ laten we het eten zakken door onze beentjes uit te 
slaan op de muziek gebracht door DB All Music.       
  
Wij hebben de deelnameprijs nog altijd niet geïndexeerd, het blijft 
dus 20 euro per persoon. Jouw bestuurslid komt nog bij jou langs. 
Kan je niet wachten tot hij bij jou is langs geweest, dan mag je je 
al aangeven bij Louis Vermeulen (014 72 77 13).     
  
Aangeven voor 19 januari. Graag tot dan!  

Zaterdag 1 februari:  
Lichtmiswandeling 

 
Op zaterdagavond 1 februari houden wij onze ondertussen traditio-
nele lichtmiswandeling.   

Ook dit jaar voorzien we twee afstanden. Zo kan je na ongeveer 
4km jezelf al gaan opwarmen in het Centrum waar de pannenkoe-
ken met koffie, thee of warme chocomelk op jou te wachten staan.  
Als je na 4 km nog goesting hebt, kan je er nog eens ongeveer 4 
km bijdoen.  

De wandeling zal gaan langs bekende en minder bekende straten 
en paadjes van Wiekevorst en ook dit jaar zullen we langsheen de  
wandeling zorgen voor sfeervolle verlichting.  We vertrekken om 
20.00u in het zaaltje achter café ’t Centrum.  De wandeling staat 
ook open voor niet-leden. Nodig je  vrienden en kennissen uit om 
mee te wandelen.    

De pannenkoeken, koffie, thee of warme chocomelk worden je gra-
tis aangeboden door de Landelijke Gilde.  

Tot dan!     
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Zondag 6 oktober: Mountainbike 
 
 
6 oktober 2019. Een druilerige zondagmorgen, althans volgens 
de woorden van de weergoden. De sportieve afvaardiging van 
onze LG was die morgen eerder beperkt. Of dat komt omdat 
iedereen Frank Deboosere geloofde en dacht dat ze van suiker 
waren of omdat de quiz bij sommigen nog niet goed verteerd 
was, laten we in het midden.  
 
Met de opgedaagde die-hards vertrokken we richting de Kem-
pense bossen. En nee Frank, het was uiteindelijk geen natte 
zondagmorgen.  
  
Alles was tiptop geregeld. Er was een gids voor de kleine café-
toer en een gids voor de grote cafétoer. De magere opkomst 
liet de 2 groepen samensmelten en de consensus was snel ge-
maakt: we kozen voor 'dé cafétoer'. :-)  
 
Onder de kundige vleugels van ons recentste lid Richard heb-
ben we de mooiste paadjes in onze geburen uitgekuist.  
De verwondering was dan ook groot, zelfs bij de ferventste 
fietsers, hoe dichtbij Wiekevorst zo'n geweldige MTB-
paradijzen verschuild liggen.  
Na een dikke 40km hebben we onze padvinder weer richting 
start gestuurd om terug krachten op te doen.  
 
Hier kwamen we niets te kort: koffiekoeken, chips, trappist, ... 
Achteraf gezien was de voormiddag sporten dus eigenlijk een 
nuloperatie, maar wel eentje waar we plezier aan beleefd heb-
ben...  
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Zondag 12 januari:  
Afsluiting Dorp in de Kijker 

 
Zondag 12 januari sluiten we in stijl ons feestjaar af als 100 
jarige Gilde en nemen we afscheid van de titel “Dorp in de Kij-
ker”. 
 
’t Is nogal wat geweest afgelopen jaar. Ook al hebben we on-
dertussen een gezegende leeftijd, toch zijn we springlevend. 
Op deze receptie willen we een kort overzicht van onze (extra) 
activiteiten geven die we organiseerden naar aanleiding van 
“Dorp in de Kijker”. 
 
We zullen hier ter plaatse de laatste maandwinnaars trekken 
van onze wedstrijd “Zoek de Bank” voor de periode december - 
januari.  Maar wat ook niet onbelangrijk is, is de trekking van 
de hoofdprijs in onze wedstrijd. Deelnemers die minstens 10 
maal hebben deelgenomen, komen in aanmerking.  
Enige vereiste is dat ze aanwezig zijn tijdens de trekking. De 
trekking is voorzien omstreeks 15u00. 
 
Deze receptie zal doorgaan in het Gildenhuis vanaf 14u00 tot 
17u00. Iedereen welkom. 
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Wat je niet mag missen: 

 
 

Noteer reeds op jullie kalender: 
 
• Afsluiting Dorp in de Kijker: 12 januari 

• Teerfeest: 24 januari 

• Lichtmiswandeling: 1 februari 

• Koken voor mannen: 13 februari 

• Kroegentocht: 28 februari 

• Wandeling + MTB te Peer: 8 maart 

• Koken voor mannen: 12 maart 

• Biechtviering: 31 maart 

• Dauwtrip met ontbijt: 5 april 
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Vrijdag 8 november : Katogentocht 
 

8 november, een koude, droge avond. De inschrijvingen 
van onze 12de  katogentocht openen om 18.30u, maar om 
18.15u staan de eerste wandelaars al aan de deur. Het be-
looft weer een drukke editie te worden. 
 
Naargelang de inschrijvingen vorderen, wordt de keuken op 
de hoogte gehouden. Al snel wordt er beslist om extra var-
ken te slachten en de broodoven op te stoken. Bij het af-
sluiten van de inschrijvingen tellen we 360 vertrekkende 
wandelaars. 
 
Menig wandelaar heeft zijn tocht van +/- 2u er reeds opzit-
ten als de laatste wandelaars nog moeten vertrekken. Te-
vreden over de toer, rode kaken van de kou en met een 
knorrende maag schuiven ze hun benen onder tafel en ver-
orberen ze hun bord spek met eieren. Eventjes zit de zaal 
volledig vol, inclusief het podium. 
 
Nog iets over de wandeling zelf dan. Het parcours begon 
drassig aan Hoogbraak en dat was zowat het enigste slech-
te stuk van de volledige wandeling. Halverwege soep of 
chocomelk en dat smaakt extra goed zo onder een blote 
sterrenhemel. 
 
Stilletjes aan wordt het voor onze omloopmeesters ook 
moeilijker en moeilijker om een wandeling uit te stippelen 
waar we nog niet gepasseerd zijn. Toch verdienen ze van 
mij een pluim. 
 
Op naar editie 13! Met of zonder jou. 
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Vrijdag 8 november : Katogentocht 
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Weeral een kwartaal verder. Onze wedstrijd loopt stilaan naar 
zijn einde toe. Bij het lezen van dit artikel zal je je moeten rep-
pen om de laatste foto nog binnen te sturen moest dit nog niet 
gebeurd zijn. Op 7 januari sluiten we de wedstrijd af en gaan 
we een definitieve rustplaats voor onze bank zoeken.  

Kay Hoefkens en Anja Van Dijck passeerden afgelopen maan-
den aan de bank in de Dalstraat en werden zo trotse eigenaar 
van een waardebon. Waarschijnlijk is deze al opgesoupeerd. 

Ook Leon Heylen en Michiel T’Seyen hadden geen moeite om 
de bank te vinden en zichzelf van hun mooiste kant te fotogra-
feren. Zo zitten we ondertussen aan de periode september - 
oktober. Onze bank stond toen aan het kapelletje achteraan 
Neerhofweg opgesteld. 

In de periode oktober - november plaatsten we een extra bank 
aan de Krijserskapel (Kapelledijk). Ze werd goed gebruikt door 
Fran Thijs en Lotte T’Seyen (terug rust hier in het huishouden). 

Voor onze bank een definitieve rustplaats krijgt, zal ze nog 1 
maal verplaatst worden. De gouden tip hiervoor is: 

“Daar waar de sterre bleef stille staan.” 

 

 

Blijven deelnemen is de boodschap.  

Spelers die minimaal 10 maal een foto hebben binnen ge-
stuurd, nemen automatisch deel aan de extra trekking om een 
extra hoofdprijs te winnen. 

Deze extra trekking zal plaats vinden tijdens onze afsluitende 
receptie van Wiekevorst als “Dorp in de Kijker”. Trekking om 
15.00u, aanwezigheid wel vereist. 
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Neem elke maand deel aan 
onze wedstrijd:  
 
       ZOEK DE BANK  
 
en win een waardebon van  
een van de handelaars van  
Wiekevorst. 
 
In 2019 rijden we met onze  
wedstrijdbank Wiekevorst door. 
 
Elke maand wordt de wedstrijdbank op een andere plaats gezet.  
Zoek de bank aan de hand van de tips die je vindt op onze  
facebookpagina of op onze website. 
 
Neem een selfie of een gewone foto. Mail jouw foto, samen met  
de gegevens waar je de foto genomen hebt en jouw naam, adres 
en telefoonnummer (we moeten de winnaar kunnen verwittigen) 
door aan: 
 

lgwiekevorst@gmail.com  
 

of bezorg jouw foto met de andere gegevens op papier bij  
't Hoeveke of AVEVE Vermeulen.  
 
Misschien ben jij wel onze volgende winnaar! 
 
Meedoen ! 
 
Maandelijks maken we 2 winnaars blij!  
 

Het loont de moeite om mee op zoek te gaan naar onze  
 

“wedstrijdbank”. 
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Vrijdag 15 november: Bedankavond 

Dorp in de Kijker, feestjaar 100 jaar LG, extra activiteiten 
(denk maar aan onze lichtjeswandeling, spel zonder grenzen), 
hoevefeesten, ... je leest het, afgelopen jaar hebben we veel 
georganiseerd en dit mocht niet mislopen. Dus deden we re-
gelmatig beroep op onze leden om een handje te komen toe-
steken. Ook al hebben we een goede bestuursploeg, ook zij 
hebben maar 2 handen. 
 
Al deze extra vrijwilligers werden op vrijdag 15 november bij 
elkaar gebracht en gevierd. Een dikke dank u wel en daar bo-
venop een groot pak frit met een frisse pint. Nu moesten ze 
eens niks doen voor ons, maar deden wij het voor hen.  

Verhalen over activiteiten werden bovengehaald en zo te horen 
waren ze nog spectaculairder en spannender dan we eerst ge-
dacht hadden.... of zouden de pinten hier ergens voor tussen 
zitten? Hik...hik... 
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Zondag 1 december:  

Kempische Ardennenwandeling 

Het zal toch ni waar zijn zeker? Een editie zonder regen en  
s’morgens de temperatuur onder nul. Om 7u00 kwam ik zaal   
” De Vloeikens “ binnen. De stopplaats van menig wandelaar 
die mee deed aan de 13de editie van onze Kempische Arden-
nenwandeling.  
De 500 pistolets waren bijna gesmeerd, een deel met hesp en 
een nog groter deel met kaas. De koffie was bijna doorgelopen 
en de tassen werden klaargezet. 
 
Om 8u00 ging de deur open. Den eerste wandelaar laat zich 
zien en we hadden een voorgevoel dat het waarschijnlijk niet 
de laatste ging zijn.  
 
We hadden onze vrijwilligers nog maar pas in de bloemekes 
gezet en we deden er reeds opnieuw beroep op. De ploeg was 
snel op elkaar ingewerkt. Veel tijd om te zeveren was er niet. 
Die ene wandelaar van daarstraks had ook zijn vrienden uitge-
nodigd en al snel kwam de zaal vol te zitten. Als er dan al eens 
een stoel vrijkwam, werd deze spoedig terug ingenomen. Er 
was gene tijd om het zitvlak te laten afkoelen. 
 
Ondertussen werden er al verschillende telefoontjes gepleegd 
met maar 1 onderwerp: breng eens dit en breng eens dat. 
Voordat we het zelf goed besefte, was onze voorraad er door. 
Ettelijke liters soep, kilo’s koffiekoeken en pannenkoeken, li-
ters chocomelk, om nog maar te zwijgen van de koffie. 
 
Op de middag wissel van de ploegen, en zij deden zeker niet 
onder voor de ochtendploeg. In de keuken werd het wel wat 
drukker, maar hier werd de sfeer er wel ingehouden door voluit 
te zeveren en te zwansen. Er ontdekte zelfs een persoon dat 
hij witte handen had. Dat was jaren geleden dat hij dat nog 
gezien had??? 
 
Uiteindelijk meer dan 1600 wandelaars die vertrokken waren 
en alles, maar dan ook alles opgeconsumeerd hadden. Enkel 
nog wat lauwe koffie hadden we over op den tussenstop. En 
dan zijn we ook maar gestopt. En dan heb ik nog niks gezegd 
over den opkuis.  
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Vrijdag 13 december: Bowling 

Gelukkig was de theorie bij de uitnodiging bijgevoegd hoe we 
aan de slag moesten gaan om dit spel tot een goed einde te 
brengen. Maar wat blijkt? Theorie en praktijk liggen mijlenver 
uit elkaar. Of zou dat te maken hebben met wie dit uitgelegd 
heeft. 
 
Toch zit er wel talent in Wiekevorst. Er werden strikes en spa-
res  gegooid, maar er belanden ook ballen in de goot. Naarge-
lang het spel vorderde, werden sommigen beter, anderen ... . 
 
Achteraf nog een pintje en wat napraten en de avond was 
weeral gepasseerd. 
 
Bedankt dat je er bij was. 

 

 

 


