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Voorwoord

Wist je dat:

Dat het geen evidente tijden zijn, dat weten we allemaal. We zijn al
blij dat we de voorbije maanden toch enkele activiteiten hebben kunnen laten doorgaan. Ook al was het in een aangepaste versie.

- we op de bestuursvergadering van oktober bezoek hadden gekregen van het bestuur uit Leuven.

Een nieuw jaar komt er aan en dan starten we terug met goede
voornemens. Ons voornemen, als bestuur van Landelijke Gilde, ken
je. Wij willen een gevarieerd jaarprogramma aanbieden waarin iedereen toch zijn gading vindt. In bijlage vind je ons nieuw jaarprogramma terug.
Onze eerste activiteit is er al direct één in een aangepaste versie.
Dus geen teerfeest op 22 januari zoals eerst voorzien was. Wat dan
wel? Dat lees je verderop in dit Gildenleven.
Hopelijk mogen op 30 januari erop uittrekken voor onze Lichtmiswandeling. Misschien ni zo zeer voor de wandeling, dan wel voor de
pannenkoeken achteraf :-).
Waar dat we de dag voor de eerste lockdown mee gestopt zijn, daar
zouden we graag op 18 februari mee van start willen gaan: Koken
voor Mannen. Terug ons eigen potteke stoven, dan weten we tenminste wat er op ons bord ligt.
Maart zal gevuld worden met een wandeling en mtb op verplaatsing,
nog een kookles, 2 seniorennamiddagen en onze biechtviering.
Maar allereerst: onze beste wensen voor het nieuwe jaar 2021.
Hopelijk kunnen we het gezond houden. We beginnen ondertussen
allemaal te beseffen dat dit heel belangrijk is.
Alvast veel plezier gewenst!

- we van hen complimenten kregen over onze werking.
- we een mooie verdeling in het ledenaantal hebben:
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Waar bevindt jij u tussen?
- op zondagnacht 11 oktober heel Wiekevorst heeft wakker gelegen
van loeiende (lees: verdrietige) koeien.
- het blijkbaar iemand van ons bestuur was die de meutekes bij de
mama had weggenomen ... (wie van de drie boeren onder ons???)
- we er goesting in hebben om er terug tegenaan te gaan.
- het toch altijd ni zo evident is om een corona-proof activiteit op
poten te zetten.
- wij altijd openstaan voor verbeteringen en suggesties. En je deze
via de gekende kanalen mag doorgeven.
- je meer foto’s terugvindt op onze website:

Het bestuur

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

www.wiekevorst.landelijkegilden.be
- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag

Volg ons ook op facebook!

opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:

Gelieve de berichtgeving te volgen betreffende maatregelen
in verband met het coronavirus. We trachten jullie zo goed
mogelijk te informeren.
2

lgwiekevorst@gmail.com.
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Seniorenwerking

Wij zijn jullie
niet

Bezinning
Mensen vallen stil, vallen terug op
zichzelf en op elkaar.
Dat het stil wordt, is op zich goed.
Dan kunnen we beginnen luisteren
en nadenken.

VERGETEN!
2020 is een jaar zoals geen ander!
We waren het gewoon om elkaar terug te ontmoeten op onze eerste
seniorenbijeenkomst in oktober en daar voluit onze zomerse avonturen te delen.
Nu zijn we echter genoodzaakt om onze samenkomsten uit te stellen
tot ... ?
Het doet verschrikkelijk pijn aan ons Landelijke Gilden-hart om jullie
deze mooie momenten van samenkomen te ontnemen maar jullie en
onze gezondheid zijn prioritair.
Hopelijk kunnen we er een lap op geven in 2021!
Hierbij bezorgen we jullie –onder voorbehoud– het programma van
2021:
26 januari 2021

Bijeenkomst Ballaer

23 maart 2021

Bijeenkomst Ballaer

7-9 september 2021

Dagreis

26 oktober 2021

Bijeenkomst Ballaer

7 december 2021

OC Ballaer
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Als je goed luistert, dan hoor je diep in jezelf
opnieuw de vragen als:
hoe kan ik de andere helpen?
hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt?
waar ben ik toch mee bezig?
De mens botst op zijn grenzen,
beseft dat hij grenzen heeft overgestoken,
dat er grenzen zijn overschreden door anderen.
Alles wordt opeens zo leeg, zo anders.
Wat gisteren nog zo belangrijk leek, is nu zo futiel:
die belangrijke vergadering over de winstmaximalisatie
in ons bedrijf,
die vakvergadering op school over het nieuwe leerplan,
de sportwedstrijden …
De leegte is een opportuniteit om iets anders te laten
binnenkomen,
er ontstaat tijd en ruimte voor wat zoveel belangrijker is.
There’s a crack in everything: that’s how the light gets in (L. Cohen).

3

Inschrijvingsstrook

Wat voorbij is:

Ontbijt aan Huis

Vrijdagen 2 en 23 oktober
Dorpskwis

Inschrijven vanaf 13 januari.

4

Laat het smaken!

Of binnenbrengen bij Groentewinkel ’t Hoeveke samen met gepast geld.

Gelieve over te schrijven op rekeningnummer BE67 7332 4300 0487 met
vermelding ‘Ontbijt LG + naam’. Strookje of de gegevens digitaal doorsturen
naar:
lgwiekevorst@gmail.com. Vanaf 13 januari, en dit voor 20 januari 2021.
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Totaal: ......................... euro.

Graag levering tussen: (aankruisen a.u.b.)

Uw gegevens:
Naam + voornaam:
Straat + nummer:
Gemeente:

Tot de volgende!

..... x 5 euro = ............. euro.

Aangezien we onze kwis over 2 avonden spreidden en niet elke
ploeg er opnieuw bij was, stelden we bewust geen einduitslag op.
Wel werd onze kwismaster Willy nog eventjes in de bloemetjes gezet (lees fruit).

...... x een kinderontbijt aan

We kregen er 2 ploegen bij die er de eerste keer niet bij waren,
maar jammer genoeg stuurden 2 andere ploegen die avond hun
kat. Probleem was dat deze kat voor een gesloten parochiezaaldeur stond. We mochten de zaal niet openen omwille van de Covid
-19 maatregelen.

..... x 5 euro = ............. euro.

Na 2 weken rust , bood deel 2 zich aan voor onze kwis. Onze kwismaster vond dat hij nog te veel tijd overhad, dus 2 ronden extra
er bij. Het tempo van de vragen omhoog en de klok in aanslag,
want we werkten met strenge tijdslimieten.

...... x een volwassenontbijt aan

Bijna 20u00, de thuisblijvers begonnen zich aan te melden en in
de zaal kregen we toch ook 4 tafels gevuld. Dus hier geen probleem om onze anderhalve meter aan te houden.
Uiteindelijk speelden we met 9 ploegen en voordat we het goed en
wel beseften, zaten de eerste 4 ronden erop. Positief was dat er
zich geen IT-problemen voordeden. En voor de rest ben je deze
tijd best niet positief (getest)...

Hierbij bestel ik:

Gelukkig kwam onze kwismaster zelf met de oplossing af. We
gaan voor deze keer eens digitaal.
Twee avonden werden er voorzien met een beperkt aantal ronden.
Voor deel 1 kon men ook nog in de zaal terecht, weliswaar met
maar een ploeg van 5 man i.p.v. de gewoonlijke 6.

ENKEL VOOR LEDEN LG WIEKEVORST EN HUN GEZINSLEDEN

Deze corona-tijden deden ons eens extra nadenken over de organisatie van de jaarlijkse dorpskwis. Een parochiezaal volproppen
zoals vorig jaar zat er niet in.

............................................................................
.............................................................nr.: ..........
.............................................................................

Ten laatste tegen 20 januari 2021 doorgeven.

Vernieuwing lidmaatschap
Door de huidige situatie is het bijzonder lastig om de lidgelden te
verzamelen via de huis aan huis bezoeken, daarom vragen we u
vriendelijk om uw lidgeld over te maken via een overschrijving op
het rekeningnummer:
BE67 7332 4300 0487 met vermelding ‘lidgeld en uw naam’. Het
lidgeld bedraagt dit jaar €28
Zodra wij de centen ontvangen, zal een bestuurslid de lidkaart in uw
brievenbus bezorgen.
Wij hopen op begrip wegens de huidige situatie, toch trachten we
om een zo normaal mogelijke werking te hebben.
Wij als Landelijke Gilde Wiekevorst kijken alvast uit naar 2021, want
dan willen we er terug een lap op geven en aan heel Wiekevorst en
omgeving laten zien dat het leven op het platteland fantastisch is!

13 februari tot en met 21 februari
Wandeling Wiekevorstse Stappers
De Wiekevorstse Stappers is een wandelclub die gegroeid is uit Landelijke Gilde en Koninklijke Fanfare Onafhankelijkheid Wiekevorst.
Gedurende de hele krokusvakantie organiseren zij een winterwandeling waar je gratis aan kan deelnemen. Ze voorzien 2 afstanden: 5
en 10 kilometer.
Vertrek aan het Gildenhuis.
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Zondag 4 oktober:
Mountainbike
Ondertussen is de gevreesde 2e coronagolf aangebroken.. maar wat
waren we blij dat georganiseerde sportactiviteiten tijdelijk mogelijk
waren in deze rare coronatijden. De grote opkomst die dag doet ons
vermoeden dat er toch wel wat mensen nood hadden om hun huis te
ontvluchten...
Onze MTB-tocht wordt dan ook precies beroemder met het jaar. De
lokale Wiekers en de Zondagsrijders zetten deze rit zelfs al standaard
op hun agenda.
En extra voordeel: het was eens ne keer goe weer ten opzichte van
het triestige weer van andere jaren, dus konden de mannen van suiker ook mee :-) .
Het startschot werd gegeven om 9h op uitdrukkelijke vraag van de
boeren, half 9 was wat vroeg voor hun koeien. De Kevin is wat later
aangesloten aangezien da dieje zijn koeien nog later gemolken worden als die van de doorsnee boer in WKV. Na wat ongelukkige telefoontjes en wat verloren GPS’en heeft hij toch de aansluiting gemaakt ter hoogte van de zoutberg van de Willems.
Wout Van Aert was gevraagd om een toer te voorzien voor de grote
afstand. Hij heeft er welgeteld een goei 60km van gemaakt langs de
gravelstroken in omstreken. Vanaf nu staat deze toer bekend als de
WVA-WKV-tocht: vertrekkende langs Herentals, richting Vorselaar,
Pulderbos, Viersel en zo via de Boekt naar Herenthout en verder richting Wiekevorst.

Niet iedereen durfde met de grote toer mee ook al zijn ze méér dan
genoeg getraind … ja Sim, khemmet over u ;-) Onder het motto
“samen uit, samen thuis” en “plezier heeft voorrang”: volgend jaar
mag niemand zich onderschatten eh!
In het bos van Wallers-Arenberg (die befaamde zondag tijdelijk gelegen tussen Pulderbos en Viersel) is de hel echt los gebarsten.. de
zondagsrijders hebben daar laten zien dat ze echte voorjaarsklassiekers aankunnen.
6
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Basisbereikbaarheid in
Heist-op-den-Berg vertoont gaten
De ontsluiting van een dorp bepaalt in grote mate hoe leefbaar het is.
De overheid moet dus rekening houden met wat plattelandsbewoners
verwachten van het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat ook de
gemeenten inspraak hebben.

De afdelingen van Landelijke Gilden uit groot Heist vragen aandacht voor het busvervoer in hun regio. De verbinding van de omliggende dorpen met het centrum van Heist-op-den-Berg is al jaren een
pijnpunt. Door het geleidelijk verdwijnen van de buurtwinkel om de
hoek is een vlotte verbinding met het handelscentrum essentieel
voor de leefbaarheid van de omliggende dorpen. Bovendien dreigen
mensen met een beperking of zonder wagen verder af te glijden in
sociaal isolement en armoede.

De mannen van de kleine toer hadden blijkbaar ook aan de Wout instructies gevraagd want na een kleine 10 km kwam groep A groep B
al tegen. Groep A had pech waardoor groep B de kop kon nemen.
Alles werd natuurlijk geregeld met de corona maatregelen in het achterhoofd.
De cafés mochten toen nog open en dus werd het Gildenhuis in orde
gebracht zodat we met de grote groep toch corona-gewijs wat pinten
konden drinken. Zelfs de salami en kazekes waren per portie verpakt.
De mannen van de kleinere toer waren al serieus gedemarreerd en
hadden al redelijk wat voorsprong opgebouwd int Gildenhuis, om
jammere valpartijen richting huis te vermijden hebben we maar geen
moeite gedaan om die ontsnapping terug bij te benen :-)
Tot volgend jaar en dan gaan we achteraf ene drinken in de Compagnon of ‘t Staminee!
En voor nu, stay safe!

Landelijke Gilden stelde haar hoop op de invoering van basisbereikbaarheid.

Door het hertekenen van de lijn naar Herentals wordt niet enkel de
reisweg ingekort, maar wordt ook Wiekevorst verbonden met het
centrum. Door het in stand houden van de busverbinding Lier-Heist
kan je ook vanuit Hallaar en Itegem verder naar het centrum.
De afdelingen van de Landelijke Gilden uit groot-Heist vragen daarom
een aanpassing van het ontwerp-vervoersplan voor:
- een betere ontsluiting van de kernen Beerzel, Booischot, Pijpelheide
en Zonderschot;
- een vlotte overstap tussen de bus- en treinverbindingen,
- een verdere concretisering en een gelijktijdige uitvoering van het
‘vervoer op maat’ met een blijvende ontsluiting naar het ziekenhuis in
Bonheiden.
Om deze eisen kracht bij te zetten, werden een 25-tal panelen in het
straatbeeld van de regio Heist-op-den-Berg geplaatst.
Heb jij ze al gespot?
18
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Donderdagen 15 oktober

Dinsdag 23 maart:

en 19 november:

Biechtviering

Koken voor mannen
Ni te veel woorden aan vuil maken, net zoals we geen kookpotten
hebben vuilgemaakt. Niet doorgegaan omwille van Covid-19. Jammer maar helaas. Volgend jaar?

Vrijdag 6, zaterdag 7 en
zondag 8 november:
Katogentocht

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 gildenhuis, 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!

Wat was me dat!
Reeds lang op de planning gezet, ettelijke malen besproken op onze
bestuursvergaderingen. Maar telkens moesten we onze activiteit aanpassen naargelang de geldende regels op die moment.
Dat we iets moesten laten doorgaan, dat stond vast. We laten onze
leden niet in de kou staan. Jammer genoeg konden we hun honger
niet stillen, want er mocht geen "catering" gebeuren. Het was efkes
wachten maar 3 dagen voor de wandeling zou plaatsvinden, kregen
we de toestemming van onze burgervader om het te mogen laten
doorgaan. Enige ontspanning is welgekomen in deze tijden.
Terug naar de essentie, onze wandeltocht.
Ik mocht voor den eerste keer mee pijlen ophangen met de grote
trekkers van deze wandeltocht. Rugzakske gevuld met katogen,
spanbandjes bij en we kunnen vertrekken. Met 4 gaan we op pad en
wonderwel vlot dit goed. Op een goei 2 uur zijn we rond met onze 10
km. Nu wachten op den donkere en dan zal het parcours opnieuw
afgestapt worden door "nen onafhankelijke" om te kijken of de
8
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Zondag 7maart:
Wandeling en MTB op verplaatsing
Mooie tradities moet men in ere houden, ook in 2021. Ook dit jaar
gaan we op verplaatsing om een wandeling en MTB-tochtje te organiseren.
Op deze zondag vertrekken we om 9u00 aan de kerk om te gaan
wandelen in “we weten nog ni waar”. We nemen deel aan een wandeling van een plaatselijke wandelclub. Onze mtb’ers worden iets
vroeger van de bus gesmeten en zij fietsen verder naar een eerder
afgesproken plaats.
Marc en Ingrid maken nog een verkenning in de streek en zij zullen
zeker en vast thuiskomen met een prima adresje voor ons middageten.
Deelnameprijs:
Leden Landelijke Gilde, KFOW en Wandelclub De Wiekevorstse Stappers 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 lgwiekevorst@gmail.com, vóór 1 maart.
We houden jullie op de hoogte in hoeverre dit kan plaatsvinden met
betrekking tot corona.
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mannen van de dagploeg hun werk goed gedaan hadden. Uiteindelijk werd er nog een verkorting ingevoerd zodat de kleine stappers
ook makkelijk rond geraken.
Het voordeel van mijn medewerking aan het afpijlen was dat ik wist
dat de wandeling zo goed als in mijne hof zou passeren. Vrijdagavond start ik met mijne wandelbubbel vanachter in mijne hof aan
de wandeling. Het duurde ni lang of ik zag nog volk. Ikke content.
Prachtig wandelweer, hier en daar wat van de bewoonde wereld afwijken, wat wil ne mens nu nog meer.
Probleem!! 3 van mijne bubbel moeten een boodschap doen (lees
p*ssen). Passeren we toch net ne stal van nen brave boer zeker.
Efkes een telefonneke doen en de deur van de stal werd geopend.
Nog lekker warm ook, daar achter die koeien. Iedereen wat gewicht
kwijt, dus kon het tempo omhoog. En voor dat we het wisten stonden we terug in onze eigen hof.
Ni veel later kwam de berichtgeving binnen: meer dan 300 wandelaars op het parcours. Opdracht volbracht.
Nieuw was dat de pijlen heel het weekend bleven hangen. Zaterdagavond rond een uur of negen, melding dat er nu nog meer volk onderweg was dan vrijdag. Goe bezig zou ik zeggen. Iedereen uit hun
kot blijkbaar. En om af te sluiten, op zondag is er ook nog menig
wandelaar gespot.
Ondertussen was dit onze 13de Katogentocht en aangezien we dit jaar
geen hongerigen en dorstigen moesten
laven, konden onze bestuursleden ook
mee op pad. Sommige bekenden zelfs
dat dit "hun eerste keer" was dat ze aan
deze tocht meededen. Tja, ik kan nu
moeilijk schrijven dat deze coronatoestanden dan toch nog voor iets goe
zouden zijn.
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Donderdagen 18 februari en 18 maart:
Koken voor mannen
Het wordt nog eens tijd dat er in de kookpotten gerommeld kan worden. De kooklessen van oktober en november 2020 werden omwille
van de gekende regels al gecanceld. Dus hopelijk kunnen we terug
van start onder begeleiding van onze “chef”.

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.
Locatie: Keuken van het Gildenhuis
Mee te brengen: aardappelmesje, keukenschort die vuil mag worden, je goed humeur en PEZO.
Deelnameprijs voor de eerste 2 lessen van 2021: 15 euro x 2 = 30
euro.
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Wat je niet mag missen:

Zaterdag 30 januari:
Lichtmiswandeling
Een activiteit in de buitenlucht, mogelijk met je bubbel, geen probleem om afstand te houden, ... allemaal voorwaarden waar we tegenwoordig rekening mee moeten houden. We zetten deze wandeling
toch op de agenda. We zullen wel zien of ze tegen dan door kan
gaan.

Noteer reeds op jullie kalender:
•

Winterwandeling: vanaf 18 december

•

Teerfeest: 22 januari Ontbijt aan huis: 24 januari

•

Lichtmiswandeling: 30 januari

•

Koken voor mannen: 18 februari

Het wandelen waarschijnlijk wel, maar wat dan met onze pannenkoeken? We hebben nog 7 weken om hier een oplossing voor te vinden.

•

Wandeling en MTB: 7 maart

Alvast de nuttige info hier:

•

Koken voor mannen: 18 maart

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,
normaalgezien aan het zaaltje achter café ’t Centrum. De Compagnon.

•

Biechtviering: 23 maart

•

Dauwtrip met ontbijt: 11 april

•

Trappistentocht: 22 mei

De wandeling staat open voor leden en niet-leden. Nodig je vrienden
en kennissen uit om mee te wandelen.

•

Provinciale bedevaart: 17 mei

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

•

Fietstocht met picknick: 6 juni

Tot dan!

14

11

Vrijdag 18 december:

Vrijdag 22 januari:

Deel 3 Dorpskwis online

Teerfeest
Zondag 24 januari

Wie nog wat ontspanning en tijdverdrijf zoekt vanuit de luie zetel.
Nu vrijdag deel 3 dorpskwis. Onze Willy kon zich ni houden om nog
een 3de ronde samen te stellen met 6 vragenrondes.

Ontbijt aan huis

Hou facebook in de gaten en/of je mail om de inlog link te bekomen.
Aanvang 20u00.

Vanaf vrijdag 21 december:
Winterwandeling
Normaal is onze winterwandeling de afsluitende activiteit van het
kalenderjaar. Samen in groep een wandeling door de duistere
avond. Een stopplaats om ons even te verwarmen en dan terug
richting “Wikkeveust”.
Maar daar wordt dit jaar dus een serieuze stok voor gestoken.
Dan maar de plannen aanpassen. Het (bijna) enigste dat kan en
mag is dus wandelen ... maar niet in groep. We hebben er dan niet
beter op gevonden om een nieuwe wandeling uit te stippelen, rond
en door Wiekevorst, die iedereen individueel of in zijn bubbel kan afwerken.
Vanaf 21 december zal de wandeling
bewegwijzerd zijn en kan er gewandeld
worden tot 3 januari.
We voorzien een grote toer van +/- 8,6
km en een kleinere tocht van 4,5 km.
De toer loopt gedeeltelijk samen, maar
zal uiteindelijk splitsen.
Veel wandelplezier.
12

Het is nog even voordat we aan de feesttafel van ons jaarlijks teerfeest zouden zitten. Maar hierover hebben we nu al een beslissing
genomen omdat daar toch heel wat voorafgaand werk aan te pas
komt (reservatie kok, muziek, ...).
Ons teerfeest zal in 2021 niet doorgaan. We weten het. Dat is ne
jammere. Maar niet getreurd ... We zorgen voor een alternatief.
Om toch iedereen gelijk aan tafel te krijgen (weliswaar in onze eigen bubbel) organiseren we een ontbijt aan huis op zondag 24 januari. Dit enkel voor leden en hun gezinsleden.
Tegen een zeer democratische prijs kan je een ontbijt bestellen, dat
samengesteld is door jouw bestuur. Het wordt op zondagmorgen
persoonlijk bij jou thuis contactloos afgeleverd zodat we die ochtend toch een beetje feest kunnen vieren.
Het betreft een standaard ontbijt aan de prijs van 5 euro. We maken geen prijsverschil voor volwassenen of kinderen. De levertijd
kan je kiezen aan de hand van een tijdslot.
Verder in dit Gildenleven zal je een inschrijvingsstrook terug vinden. Gelieve hier alle nodige informatie op in te vullen en het juiste
bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer.
Strookjes kan je binnenbrengen
bij groentewinkel ‘t Hoeveke of
de gegevens via mail doorsturen
naar lgwiekevorst@gmail.com.
Inschrijven vanaf 13 januari
tot ten laatste tegen 20 januari.

Smakelijk.
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