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Voorwoord
Ten tijde van het samenstellen van dit Gildenleven ging het weer
flink fout betreffende de coronacijfers. Toch zijn we bij de opmaak
van deze editie vertrokken vanuit het standpunt dat tijdens het
nieuwe jaar alles zou kunnen doorgaan.
Laten we hopen dat we op vrijdag 21 januari, samen onze benen
onder tafel kunnen schuiven tijdens ons teerfeest. Hoe leuk zou dat
niet zijn. Leden onder elkaar, het glas heffen op het nieuwe jaar en
een lekkere maaltijd van onze nieuwe kok.

Wist je dat:
- dat ons bestuursteam ondertussen uitgebreid is met 4 nieuwe
bestuursleden.
- we Seppe De Winter, Jelle Hermans, Joppe Van Den Sande en
Tom Michielsen veel succes wensen in hun nieuwe functie.
- dat gene simpele start is in deze tijden, maar de anciens hebben
een groot hart en zullen de bleukes begeleiden :-)

Een week later, zaterdag 29 januari, staat er zoals gewoonlijk ons
pannenkoekfestijn op het programma met daaraan gekoppeld de
Lichtmiswandeling. Een leuke avondwandeling door ons dorp en
dan neerploffen op ons gat en een dampende pannenkoek onder de
neus geschoven krijgen. Of twee, drie.

- we ervan genoten hebben, om die enkele activiteiten die toch
konden doorgaan, met jullie te delen.

Op donderdagen 10 februari en 10 maart staan onze kooklessen voor mannen terug op het programma. De keuken van het gildenhuis gaat niet weten wat haar overkomt. Die venten staan te popelen om thuis nog eens weg te zijn en degelijk eten op hun bord te
serveren. Grapje hé :-) .

- de hoevefeesten dit jaar terug aan ons zijn en we het “Spel
zonder grenzen” mee opnemen in dat weekend.

Maart is ook altijd de maand waarin we onze wandelaars en mtb’ers
op verplaatsing een activiteit aanbieden om hun favoriete sport uit
te oefenen. Afspraak op zondag 20 maart voor onze wandeling /
mtb-tocht op verplaatsing.

- onze nieuwe rubriek ‘ledenhoekje’ even snel afgevoerd kan worden als deze aangemaakt werd?

Ge ziet, aan ons zal het niet mankeren. We hebben opnieuw een programma samengesteld, waar zeker voor iedereen wel iets tussen zit.
Hou wel onze digitale kanalen in het oog, eventuele wijzigingen worden daar aangekondigd. Alsook nieuwe last-minute activiteiten. Je
weet maar nooit.

Als afsluiter nog een “Prettig Nieuwjaar” gewenst, met de nodige
gezondheid en een groot portie geluk.
Niet vergeten: wij zien jullie graag .... in het nieuwe jaar terug!

- we een nieuwe jaarkalender opgesteld hebben, met vele gekende
activiteiten. En we hier en daar wat activiteiten aanpassen.

- je eigen ideeën betreffende activiteiten ook altijd kenbaar mag
maken bij jouw bestuurslid.

- 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:

lgwiekevorst@gmail.com.

Het bestuur
Neem eens een kijkje op onze website
www.wiekevorst.landelijkegilden.be
Volg ons ook op facebook!
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NIEUW - NIEUW - NIEUW- NIEUW
Bezinning

Ledenhoekje
Nadenkertje...
Neem jij al eens deel aan één of meerdere van onze activiteiten?
Laat je dan eens van je beste kant zien.
Neem een selfie van jou en/of je gezinsleden tijdens een activiteit
van Landelijke Gilde Wiekevorst.

Zorg dat de activiteit herkenbaar is op de foto.
Stuur deze foto dan door naar lgwiekevorst@gmail.com .
Misschien komt dan jouw foto hier wel op deze pagina te staan.
Op deze manier gaan we trachten via jullie reclame te maken voor
onze activiteiten.
Wat verkoopt er beter dan een glimlach of mensen die zich amuseren.

Mensen zijn soms onredelijk,
onlogisch, egocentrisch...
hou er toch maar van!
Als je goed doet,
zullen anderen je beschuldigen
van eigenbelang...
doe toch maar goed!
Als je succes hebt, dan krijg je
valse vrienden en ware vijanden...
oogst toch maar succes!
Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar...
wees toch maar eerlijk en oprecht!
De grootste mensen met de verstandigste ideeën kunnen
neergeschoten worden door de domste mensen
met de domste ideeën...
denk toch maar ruim!
Terwijl je jaren nodig hebt om iets op te bouwen,
kan je werk in één nacht vernietigd worden...
bouw toch maar voort!
Mensen hebben soms echt hulp nodig,
maar weigeren geholpen te worden...
help ze toch maar!
Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je oren...
doe toch maar je uiterste best
En geloof in mekaar!
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Wat voorbij is:
Eetdag en prijsuitreiking
Man, man, wat een gestress. Het was ondertussen al efkes geleden dat we nog zo een grote activiteit georganiseerd hadden. Onze vorige eetdag was gedegradeerd tot cafédag, dus moeten we al
terug gaan tot 2 jaar geleden.
A ja, wij maakten zelf onze videé en stoofvlees. Wat en hoeveel
moeten we inkopen? En hoe stonden die tafels nu weer? Ge zie,
vragen genoeg.
Op de vooravond werd het stoofvlees al bereid. Dan kon het ne
nacht trekken en smaakt dat des te beter zegge ze. En nee, donkere Trappist zijn we er niet vergeten in te doen. Terwijl ze in de
keuken bezig waren, werd ook de zaal gezet en de prijzentafel van
onze fotozoektocht uitgestald. De inkopers hebben goe hun best
gedaan. Waardevolle prijzen!
Op zondag verzamelden de oranje troepen omstreeks 8u30. Allé
sommige toch al, anderen hadden hunne voormiddag nodig om
wat slaap in te halen of terug wat menselijk te worden. Omstreeks
11u30 kwam onze eerste klant binnen. Nog voor ze goed en wel
op haar stoel zat, stond de kom soep reeds op de tafel. Een pittig
pompoensoepke. Louis stookte zijn fritvet warm en bij deze waren
we vertrokken.
Op den achtergrond reden de coureurs hun koers terwijl wij van
tafel naar tafel sleften. We moeten toegeven, het was iets minder
druk, maar daarom was de sfeer er niet minder om. Dat ziekelijk
beestje, de koers, het mooie weer, de vele activiteiten, ... zullen
er wel voor iets tussen gezeten hebben.
De koers eindigde op ne sisser voor de Belgen, dus maar snel
overschakelen naar onze prijsuitreiking. 144 deelnemers mocht ik
gelukkig maken. Zij waren toch zo slim geweest om hun formulier
binnen te brengen. Onze plaatselijke gerechtsdeurwaarder had
een rangschikking opgesteld en ik kon van start gaan. Doeme, de
eerste 3 plaatsen ingenomen door mensen van buiten Wiekevorst
(ni dat ik ze het ni gun, maar toch).
De waardebon voor de fiets was meteen weg. Ik zou ook ni twijfelen. Twijfels ontstonden er toen mannen in opdracht van hun
vrouw op het podium een prijs moesten komen kiezen.
4
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Woensdag 1 december 2020:
#geefboerentoekomst

Ze zochten bevestiging in de ogen van hun vrouw, wisten het
niet goed en deden uiteindelijk toch hun goesting. Ne kruiwagen, glazen, potgrond, verse groente, elektro, ... het ging allemaal de deur uit. Alleen met ons tomaten bleven we zitten...
De zaal liep leeg en den opkuis kon beginnen. Achteraf gezien,
ne goede eetdag, alles vlot verlopen, alleen wat minder volk.

We kunnen niet langer wachten, er is nu nood aan actie! Daarom riepen Groene Kring, Boerenbond en Ferm samen op tot een grote tractorenactie op woensdag 1 december. Samen geven we een sterk signaal aan Vlaanderen: #geefboerentoekomst!

Het uitblijven van een duidelijk stikstofkader houdt onze sector nu al
veel te lang in moordende onzekerheid. Al sinds het stikstofarrest
van 25 februari 2021 zitten onze bedrijven op slot. De Vlaamse regering beloofde een definitief kader voor het einde van het jaar, maar
het is overduidelijk dat die deadline niet gehaald zal worden.
Jonge boeren voelen zich met de rug tegen de muur gezet en zijn de
regelgeving die geen rekening houdt met de realiteit van de sector
helemaal zat. Wij willen – net zoals in het verleden – blijven samenwerken om oplossingen te vinden, maar we aanvaarden het niet dat
de Vlaamse regering ons koudweg in de steek laat. Voor onze landen tuinbouwers is de maat nu echt vol, het is dus hoog tijd voor een
sterk signaal naar de overheid.

Algemene weetjes en cijfers van onze zomer-fotozoektocht:
Aantal verkochte formulieren: 200
Aantal ingeleverde formulieren: 145
Schiftingsvraag 1:
- gewicht boerderij-opstelling: 9916 gram
Schiftingsvraag 2:
- aantal maiskorrels: 669

Daarom riep Groene Kring samen met Boerenbond en Ferm op tot
grote tractorenacties over heel Vlaanderen. Onze boeren hebben massaal met hun tractoren aan deze acties deelgenomen, want
dit is een dossier dat heel de sector aanbelangt.
Wij hebben ze zien rijden, jullie ook?
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Dinsdag 5 April:
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 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!
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Zondag 3 April:
Dauwtrip met ontbijt
Wil je 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!
We verzamelen om 6u45 (locatie wordt nog medegedeeld) 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 inslagen. Niet wandelaars zijn ook welkom voor ons ontbijt.
Aangeven bij Marc Wouters: 014/26 17 26 of via
lgwiekevorst@gmail.com, en dit vóór 27 maart. Leden: 7 euro, Nietleden: 10 euro.

Welkom, wandelaars en ontbijtliefhebbers.
Hou rekening met eventuele veranderingen van de verstrekte gegevens.
De startlocatie zullen we zeker nog mededelen.
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Zondag 20 Maart:

Vrijdag 1 oktober :
Dorpskwis

Wandelen en MTB op verplaatsing

1 oktober 2021. Een dag die we niet snel gaan vergeten want, het
was de dag van het (voorlopige) einde van de mondmaskerplicht. Na
anderhalf jaar carnaval gevierd te hebben, mochten de maskers eindelijk af.

Mooie tradities moet men in ere houden, ook in 2022. Ook dit jaar
gaan we op verplaatsing om een wandeling en MTB-tochtje te organiseren.

Maar wat nog belangrijker was, was onze dorpskwis. Niet online,
maar echt fysiek in de parochiezaal. Met 6 ploegen en een toogploeg
begonnen we er aan. Het recept bleef als vanouds. Verschillende ronden, afwisselend moeilijk en makkelijk (euhhum euhhum) en telkens
afgesloten met een streepje muziek.
Het ging over varkens, corona, stratego, sport, mannelijke beesten, ... Achteraf vernomen van onze kwismasters, was de kennis
over de varkens maar pover in Wiekevorst. Van spellekes als stratego was deze toch beter.
Halfweg was de ranking al deels uitgezet. Alleen die toogploeg
(ijverige garçons en barpersoneel) stond iets te hoog in de lijst.

Na de laatste ronde kon er geteld worden en de definitieve uitslag
verscheen op het scherm. Familie Van Den Bergh kon zich kronen tot
beste kwisploeg bij Landelijke Gilde Wiekevorst.

Op deze zondag vertrekken we om 9u00 aan de kerk om te gaan
wandelen in ???. We nemen deel aan een wandeling van de plaatselijke wandelclub. Onze mtb’ers worden iets vroeger of later van de
bus gesmeten en zij fietsen verder of terug naar de aankomstplaats
van onze fietsers.
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 13 maart.

Als afsluiter nog even iedereen bedanken: kwismaster, deelnemers,
sympathisanten aan den toog en niet te vergeten onze jury. Zij doen
dat ook altijd top.
Streng maar rechtvaardig.
Merci.
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Donderdagen 10 februari
en 10 maart:
Kooklessen voor mannen
Ook in 2022 moet er verder opleiding gegeven worden aan de
“Wiekevorstse mannenkookploeg”.
Ondertussen is er een jaar voorbij gegaan zonder dat er door de
heren in de potten is geroerd.

Sinds de vorige editie hebben we het een beetje anders opgevat en
doen we het niet meer 4 weken na elkaar. Maar lassen we telkens 1
les per maand in om de donkere periode te overbruggen.
Zo zullen we starten met donderdag 10 februari en een maand later
volgt donderdag 10 maart. De andere 2 lessen zullen volgen 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 2022: 15 euro x 2 = 30
euro
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Zondag 3 oktober:
Mountainbike
Ze hadden het voorspeld. En het is nog uitgekomen ook. Heel de
nacht had ik het al gehoord. Zeikende regen, zonder 1 moment van
droogte.
’s Morgens uit bed, gsm opzetten. Tring tring... de berichtjes stromen
binnen. Wordt er gereden vandaag? Hier zeggen er al veel af.... Efkes naar buiten kijken, nog steeds regen.
Algemene aflasting. Twee man van onze voorpost offerden zich op
om omstreeks het vertrekuur efkes naar de vertrekplaats te gaan om
eventuele “die hards” op te vangen en terug huiswaarts te keren.
Er was gene enkele zot opgedaagd. Iedereen bleef liever onder moeders vleugel.
Maar toch ... afspraak 11u in’t zaaltje van de Compagnon. De kas
was geplunderd, de hapjes besteld, ... er moest iets gebeuren. Met 7
kwamen ze vertellen hoe ze eventueel hadden kunnen rijden, hoe
vaak ze tegen kasseien plakte, lek reden, motards om ver hadden
gereden.
Oh neen, dat was op den TV. Parijs – Roubaix hadden ze niet afgelast.
Maar die rennersvrouwen zullen ni content geweest zijn, hedde gij
die hun tenuekes gezien. Zo smerig.
Ons vrouwen zullen een pak contenter geweest zijn. Gene vuile was,
ne vent die toch efkes van huis is geweest.
Alé, ge zie. Niks als voordelen met de Landelijke Gilde.
Hopelijk volgende keer beter weer. Misschien moeten we het op een
akkoordje gooien met “de Frank”.

Zaterdag 29 januari:
Lichtmiswandeling
Op zaterdagavond 29 januari houden wij onze ondertussen traditionele lichtmiswandeling.
Ook dit jaar voorzien we twee afstanden. Zo kan je na ongeveer
4km jezelf al gaan opwarmen in het zaaltje van De Compagnon,
waar de pannenkoeken 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 De Compagnon. 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 gratis aangeboden door de Landelijke Gilde.
Tot dan!

Hopelijk maken ze
deze keer in de keuken
wat minder mest.

Hou het droog, zou ik zeggen.
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Vrijdag 21 januari:
Teerfeest
Na een jaartje van gedwongen afwezigheid, zijn we terug van weggeweest. Allez, dat hopen we toch.
We beginnen ons jaarlijks teerfeest om 10 uur met een viering voor
onze overleden leden. Na de gebedsdienst worden we in de parochiezaal 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 reischeque 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 16 januari. Graag tot dan!
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Vrijdag 12 november:
Katogentocht
Het was weer geweldig! En het weer was geweldig.
Perfecte omstandigheden om een katogentocht te organiseren.
Iets voor de zessen bemande we onze kassa om de eerste inschrijvingen te doen. Ik heb mijne post dan ook de volgende 3 uur niet
moeten verlaten.
De jobinhoud was hier ook uitgebreid tegen over vorig jaar. Dit jaar
moesten we ook alle deelnemers boven de 16 jaar hun CST (covid
safe ticket) scannen. We zagen dit al met schrik tegemoet. En onze
schrik was ongegrond. Geen enkele deelnemer morde over dit feit,
ze toonden zelfs spontaan hun ticketje.
Mijne compagnon kon ni volgen met streepkes zetten om te weten
hoeveel deelnemers er nu uiteindelijk vertrokken waren. En dat is
toch zeer belangrijke informatie.
Gaat er onderweg genoeg soep / chocomelk zijn?
Maar nog belangrijker hebben we genoeg brood, spek en eieren in
huis (parochiezaal).
Ik dacht het ni. Dus ne chauffeur op pad gestuurd om deze levensnoodzakelijke middelen extra te gaan inslaan.
Tja we moeten dan ook meer dan 430 uitgehongerde zielen te eten
geven.

Wat je niet mag missen:
Noteer reeds op jullie kalender:
•

Teerfeest: vrijdag 21 januari

•

Lichtmiswandeling: zaterdag 29 januari

•

Koken voor mannen: donderdagen 10 februari en 10
maart

•

Wandeling en MTB op verplaatsing: zondag 20 maart

•

Dauwtrip met ontbijt: zondag 3 april

•

Biechtviering: dinsdag 5 april

•

Trappistentocht: zaterdag 7 mei

•

Fietstocht met picknick: zondag 12 juni

De eerste kwamen al terug toe om hun bord met spek en ei in ontvangst te nemen, terwijl de laatste nog niet vertrokken was.
Mooie toer over stukjes / paadjes waar je normaal geen toegang
hebt, een extra bruggetje om het nog wat spannender te maken.
Wat moet een mens nog meer hebben.

Weeral een succeseditie, die volledig onder controle was.
Tot de volgende!

12

17

Zondag 5 december:
Kempische Ardennenwandeling
Rekening houdend met de huidige corona-cijfers, vond het bestuur
van de Wiekevorstse Stappers het niet meer verantwoord om nog een
evenement van meer dan 1.000 personen te organiseren.
Vandaar dat onze Kempische Ardennenwandeling van 5 december geannuleerd is.
Zo bleven de deuren van de “sportbar” en zaal “de Vloeikens” gesloten.
Oh, wat was het rustig in Hulshout.
Eéntje uit de oude doos:
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Vrijdag 26 november:

Vrijdag 3 december:

Bedankavond # afgelast

Bowling # afgelast

Het is niet omdat we geen bedankavond organiseren dat we onze
helpers niet dankbaar zijn. Niks is minder waar.
Zonder die extra helpende handen kunnen wij jullie niet aanbieden
wat we jullie nu aanbieden.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Door hun inzet
kunnen activiteiten toch doorgaan. Vrijwilligerswerk is bovendien
prettig om te doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op.

Het was maar kort voor onze afgesproken datum dat we onze bowling avond annuleerden. We hadden lang gewacht in de hoop het
niet te moeten doen, maar we konden niet anders. We moeten aan
de gezondheid van onze leden en onze samenleving denken.
Dat balleke gooien, dat doen we nog weleens op een andere keer.
Eerst moeten we er voor zorgen dat dat verschrikkelijk beestje volledig onder controle is.
Hopelijk neem je het ons niet kwalijk.
We spreken een andere keer nog eens af.
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