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Voorwoord 
 

We zullen allereerst eens beginnen met jullie een gelukkig nieuw-
jaar toe te wensen. Met daarbij horend een goede gezondheid voor 
jou en je familie. Dat we mogen knallen in 2023!! 
 
We kunnen het nieuwe jaar niet beter inzetten dan door met onze 
beentjes onder tafel te schuiven op ons teerfeest. Dit zal doorgaan 
op vrijdag 27 januari. 
 
Even traditioneel is een week later onze lichtmiswandeling op za-
terdag 4 februari. Dit geeft dan automatisch het sein dat de dagen 
terug beginnen te lengen. En daar zullen de meeste niet rouwig om 
zijn :-). 
 
Om die donkere avonden toch nog wat op te vullen bieden we op-
nieuw twee kooklessen voor mannen aan in februari en maart. 
 
Op verzoek zullen we op 25 februari enkele kroegen onveilig gaan 
maken in ‘t Stad. We zijn volop bezig een bestemming en route in 
elkaar te steken voor onze kroegentocht. 
 
Je kan er niet naast, energie neemt een heel deel van ons budget in 
beslag. Daarom zal er een lezing georganiseerd worden over ener-
gie op dinsdag 7 maart. Zo kunnen we jullie wat informeren en hel-
pen op vlak van energie om goede keuzes te maken. 
 
En omdat we Wikkevöst al als onze binnenzak van buiten kennen 
trekken we onze wandelschoenen of koerstenue nog eens aan voor 
een wandel/mtb-tocht op verplaatsing. Duid zondag 19 maart 
alvast aan. 
 
Om af te sluiten worden we op dinsdag 28 maart op het matje ge-
roepen bij mijnheer Pastoor voor een biechtviering. 
 
Veel leesplezier. 
 
Het bestuur 
Neem eens een kijkje op onze website 
www.wiekevorst.landelijkegilden.be  

Volg ons ook op facebook!  
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Wist je dat: 
 

- die mannen van de mtb-tocht in extremis toch goed weer hadden. 
 
- onze dorpskwis een voltreffer was met 22 ploegen. 
 
- dat verschillende deelnemers van onze kwis ook slimmer naar    
huis zijn gegaan. 
 
- we 1210 eieren gebruikt hebben met 850 stukken spek, aange-
vuld met 30 broden voor de hongerigen van de katogentocht. 
 
- en dan waren die magen al gevuld met 50 liter soep en 50 liter  
chocomelk. 
 
- er tijdens de kookles gepersonaliseerde soepborden werden ge-
maakt. 
 
- er sommigen er toch aan waagden om de 42 km van de wande-
ling te doen. Zelfs lopend. 
 
- ons team toch gemotiveerd blijft om jullie telkens ontspannende 
en leuke activiteiten te bezorgen. Ook al is het al wat moeilijker ge-
worden om na die covid-periode er wat ‘schwung’ in te brengen. 
 
- het jaar eigenlijk weer voorbij gevlogen is, als je je amuseert. 
 
- we niet slecht boeren als je 22 activiteiten afwerkt op een werk-
jaar. Wetende dat het uitgangspunt 1 activiteit per maand is. 
 
- je ook steeds mag aangeven welke activiteiten je graag eens ge-
organiseerd ziet worden. Maar dat we niks beloven :-) 
 
 
- 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. 

http://www.wiekevorst.landelijkgilden.be
mailto:lgwiekevorst@gmail.com
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Vacature(s) 
 

Bestuurslid Landelijke Gilde Wiekevorst 
(deeltijds) 

 
 Ben je gedreven in het verenigingsleven? 

 Is samenwerken één van je troeven? 

 Heb je een vlotte babbel en een hands-on-mentaliteit? 
 

Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 
Solliciteren kan onbeperkt via  

lgwiekevorst@gmail.com 
 

 Wij bieden je een leuke vriendengroep 

 Een job waarin je je kunt uitleven 

 Afwisselend werk 

 Een job op ieders maat 
 
 

Voor meer info over deze functie kan je terecht bij elk bestuurslid op  
één van onze activiteiten of via lgwiekevorst@gmail.com 

 
Meer info over Landelijke Gilde Wiekevorst? Neem zeker een kijkje 

op onze website www.wiekevorst.landelijkegilden.be 
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Bezinning 

 

  
                                 
Je ziet zoveel maar het is gewoon 
 en het gaat voorbij zonder dat je  
 het zag. 
 
Je hoort zoveel maar het is gewoon 
 en het gaat voorbij zonder dat je  
 het hoorde. 
 
Je voelt zoveel maar het is gewoon 
 en het gaat voorbij zonder dat je 
 het voelde. 
 
Zo maar dingen mensen 
 gebeurtenissen. 
 
Zo maar kleine dingen die het leven 
 kruiden. 
 
Zo maar een bloem. 
 Je ziet de schoonheid niet meer. 
 
Zo maar een mens. 
 Je voelt zijn hart niet meer. 
 
Zo maar een wonder. 
 Je leeft gewoon verder. 
 
 
Als dit tekstje over ons ging, laten 
 we het dan anders aanpakken. 
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Wat voorbij is: 
 

Zondag 2 oktober:  

Mountainbike 

 

De week na onze eetdag moeten de kilo’s er uiteraard terug af. 
Maar blijkbaar waren er niet zoveel leden die kampten met over-
gewicht.  
De opkomst voor onze tocht was ditmaal wat mager (slechts een 
tiental), maar de weersvoorspelling was natuurlijk ook niet goed. 

 
Voor de moedige vertrekkers was er een mooi tripke (gene tripel) 
uitgestippeld. De mannen van de grote toer vertrokken richting 
Kasteel van Herlaar, om zo verder den doorsteek te maken naar ’t 
Kruiske.  
Zo kwamen ze zeker aan genoeg onverharde ondergrond. De be-
nen geraakten opgewarmd en die moogt ge niet laten koud wor-
den.  

Via Bouwel reden ze rond Grobbendonk om zo Viersel, Pulle en 
Vorselaar links te laten liggen. Om niet teveel kilometers op hun-
nen teller te zien verschijnen keerden ze huiswaarts om uiteinde-
lijk met 50 kilometer in de benen tegen een gemiddelde snelheid 
van 21,8 km/u aan te komen. Hier en daar werden er wat best-
tijden genoteerd. 

 
Misschien leuk voor weten voor de afwezigen: ze hebben gene re-
gen gehad. Enkel wat kuiswerk aan hunne velo. 
De mannen van de kleine toer deden het wat rustiger aan en zaten 
traditioneel ook wat sneller in ’t clubhuis.  
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Nen dikke dankuwel, 

Vic. 
 

Tja, het houdt niet op. Opnieuw moeten 
we afscheid nemen van een goede werk-
kracht binnen ons bestuur. 

We hebben het nagevraagd, het ligt niet 
aan ons. Maar omwille van organisatori-
sche redenen kan onze Vic zijn bestuurs-
functie niet blijven combineren met zijn 
werk en privé. Het was een moeilijke be-
slissing. Wist hij ons nog te zeggen. Dat 
zal wel zijn, zo een toffe bende achterla-
ten :-) 

Het is niet dat Vic al zoveel jaren op zijn 
teller had als bestuurslid, maar de energie 
die hij erin bracht kon tellen. Het is een 
serieuze aderlating om onze Vic te zien 
gaan. Niks was er te veel voor hem. Als hij 
maar helpen kon. En uiteraard hoorde 
daar ook al eens een pintje bij. 

Gelukkig konden we hem al terug begroe-
ten als deelnemer aan één van onze activi-
teiten. 

Vic, tot de volgende. 

(en ge weet, terugkeren kan en mag ook nog altijd) 
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Dinsdag 7 maart: 

Lezing energie 

Tegen 2050 is fossiele brandstof niet langer de motor van onze 
energievoorziening. Ons energiegebruik zal in de toekomst wij-
zigen: andere bronnen, andere vormen, andere technieken 
bijv. digitale meters, pelletkachels, laadpalen, enz. Jong en 
oud heeft vragen over energie in huis. 

Tijdens deze infoavond willen we mensen informeren en door-
verwijzen naar gespecialiseerd advies. Hiervoor werken we sa-
men met energiespecialisten die werkzaam zijn bij de Energie-
huizen of bij energiegemeenschappen en -coöperaties. 

We richten ons met deze lezing op jong en oud die met vragen 
zitten over energie in huis. Vooral mensen met mazoutketels 
en mensen met bouwplannen zoeken informatie en steun bij 
het bepalen wat ze moeten doen. Dat het niet simpel is, horen 
we elke dag. Deze lezing wil op een begrijpelijke manier infor-
meren en mensen doorverwijzen naar gespecialiseerd advies, 
indien ze daar behoefte aan hebben.   

Door de recente heisa over energiebevoorrading, de stijgende 
factuurprijzen, de omschakeling naar een elektrisch autopark 
en de energierenovatie van het gebouwenpatrimonium is 
wel elk gezin op één of andere manier begaan met het ener-
gievraagstuk.  

Wanneer: Dinsdag 7 maart van 20u00 tot 22u00 

Waar: Zaaltje De Compagnon 

Prijs: gratis 

Inschrijven niet nodig. 
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Vrijdag 7 oktober:  

Dorpskwis 
 

Toch moeilijk in te schatten ieder jaar, dien kwis. Is er interesse? Dit 
jaar precies weer wel. Met een volle parochiezaal beginnen we er iets 
na 20u00 aan. Voordat ge een zaal gevuld met 21 ploegen stil krijgt, 
moet ge ze eerst van drinken voorzien (mmm? Te veel drinken ge-
ven, doet de tongen nog losser komen?)  

Tien ronden en tussendoor nog een muziekronde. Dat kan nu niet 
moeilijk zijn. Alles komt aan bod. Van dieren tot stripfiguren, van ko-
ninklijkheden tot sport. Er zal altijd wel een ronde zijn waar we niks 
van weten. Of moet ik dit andersom zeggen?  

Halfweg, de eerste krijtlijnen zijn uitgezet en de tussenstand geeft 
een beeld van het verschil in niveau tussen de ploegen. Onze jury 
doet zijn best om alles ‘streng maar rechtvaardig’ te verbeteren. Ant-
woorden met of zonder voornaam, correcte schrijfwijze. Noem maar 
op. Het leven kan hard zijn voor een jurylid. Maar toch bedankt aan 
deze “raad van wijzen”. Zonder hen zouden we het zelf moeten doen 
…  

Ondertussen lopen onze garçons zich de benen onder het lijf uit om 
al die dorstigen te laven. Precies of dat die kwissers een bodemloze 
put hebben die niet verzadigd geraakt.  

Nog deel 2 afwerken en dan weten we het resultaat. De ploeg die als 
eerste eindigde, heeft slecht 12 punten laten liggen. “Snelle Jelle 
gaat kwissen” mag zich tot overwinnaar kronen.  

We naderen de klok van 23u15 en zo ook het einde van onze kwis. Er 
zijn 147 punten te verdienen. Helaas halen enkele ploegen niet de 
vereiste helft en zullen we deze een 2de zit moeten geven. Ik zou 
zeggen: blijven oefenen. Maar niet vergeten, deelnemen is belangrij-
ker dan winnen.  

Op de eerste plaats eindigt “Snelle Jelle gaat kwissen”, met maar 

liefst 135 punten. Er was dan toch iets dat ze niet (k)wisten.  
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Zaterdag  25 februari: 

Kroegentocht Antwerpen 

Op zaterdag 25 februari gaan wij, de boerkes van de platte Kem-
pen, ‘t Stad onveilig maken. Althans dat maken wij onszelf wijs. 
Want als ik hier schrijf dat we cultuur gaan opsnuiven, dan geloven 
ze ons toch niet. 
We doen het eens anders, niet snel snel op een vrijdagavond, maar 
een dagje later. Hopelijk vlotter verkeer naar de Koekenstad met 
uitgeruste en enthousiaste deelnemers. 
Wat staat er op het programma? Een gegidste wandeling door Ant-
werpen, met op tijd en stond een consumptie.  
Het is te hopen dat we een even geanimeerde tocht krijgen zoals 
onze laatste kroegentocht in Mechelen. 

Om iedereen veilig heen en terug te brengen, leggen we een shut-
tlebus in. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen een plaatske heeft. 
Remember Mechelen, toen zijn we ook nog met een wagen achter-
na gebold om iedereen ter plekke te krijgen omdat het busje volzat. 

1 afspraak: we blijven overal af en nemen niks mee wat niet van 
ons is! (als je begrijpt wat ik bedoel. Bij 1 iemand verschijnt er nu 
schaamrood op de wangen). 
Enkel de kater mag je meenemen naar huis. 

Praktisch: 

Afreis: Zaterdag 25 februari 

Vertrek: 19u00, aan de kerk van Wiekevorst (aangezien de kerst-
stal er dan niet meer zal staan) 

Watta kostta?: 30  euro, vervoer inbegrepen. 

Inschrijven verplicht bij Frederik via 
sms 0495 5769270 of via lgwieke-
vorst@gmail.com 

Inschrijving is definitief na overschrijving 
op BE 67 7332 4300 0487  

Vermelding naam en aantal deelnemers. 
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 Zondag 19 maart: 

Wandelen en mtb op verplaatsing 

Op deze zondag vertrekken we om 9u00 aan de kerk om te gaan  
wandelen in Nieuwrode. 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 aan-
komstplaats van onze wandelaars. 
Wie weet spotten we de Rode Ridder. 
 
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 
Stappers betalen 30 euro. Niet-leden: 40 euro.  
 
In deze prijs is begrepen: 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 13 maart.  

 

Dinsdag 28 maart: 

Biechtviering 

Op deze woensdagavond komen we om 19u30 aan de kerk bijeen 
voor onze jaarlijkse Paasbezinning. 
Na de mis en de gezamenlijke biechtviering gaan we naar het Gil-
denhuis, 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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Vrijdag 4 november: 

Katogentocht 
 

Dit jaar iets makkelijker dan het vorige.  Enkel het volk ontvangen en 
ze op weg sturen voor een leuke avond. Geen covid-safe tickets te 
scannen. 
 

Stipt zes uur vertrokken de eersten. Zo moesten we ons al spoeden 
om halverwege klaar te staan met soep en chocomelk. Ik hoor onze 
Louis al duvelen ... :-) 
 

Aan ’t vertrek waren ze maar “strepkes” aan het zetten. Dat liep hier 
al aardig op. De mensen van KWB begonnen plots tafels bij te zetten. 
Wij natuurlijk als tegenreactie: spek, eieren en  brood bijhalen. We 
mochten niet onderdoen. Want wij hadden dit jaar de keuken aan 
ons been. 
 

Gelukkig konden we het spek al snel voorbakken en tegen dat de 
eersten achter hun bord kwamen vragen, konden de eieren direct in 
de pan. Acht pannen tegelijk waren we aan het afstoken. Twee bus-
sen gas sputterden, precies of dat “Poetin” de kraan dichtdraaide.  
, 

De eierkoek werkte wel niet mee zoals het moest. De eerste honderd
(en) porties kregen roerei in plaats van omelet op hun bord. Halver-
wege schakelden we over op andere eieren en het resultaat was 
zichtbaar beter. En ik die dacht dat een ei, een ei was. Het komt alle-
maal uit het ... van een kip.  
 

Ik had een goei job, volle borden uitdelen aan ’t buffet. Verhalen van 
onderweg aanhoren en hier en daar wat oude bekenden tegenkomen.  
Tja, over de wandeling zelf kan ik weinig zeggen. Zoals ik al zei: keu-
kendienst. Het ging via de Heivekenstraat richting kapelleke achter-
aan de Neerhofweg, waar onze garçons klaarstonden op de tussen-
stop. Een stukje Wortelbaan en via de Leistraat terug richting ver-
trek. Veel was er niet te zien, want het was donker. Gelukkig hingen 
er voldoende “katogen”. Iedereen die vertrokken is, is ook terug aan-
gekomen .... denken we... . 
 

Zij die nog niet binnen zijn, moeten maar een seintje geven. 
 

Veel volk, wil ook zeggen veel afwas. Maar met enkele enthousiaste 
helpers leek dit kinderspel.  
Met een droge handdoek, wat humor en af en toe een pintje kom je 
al ver. 
 

Tegen 01u00 doofden we de lichten en trokken we de deur achter 
ons dicht. Wij moe, maar ook tevreden. 
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Dinsdagen 7 februari en  

14 maart: 

Kooklessen voor mannen 

Al jaren zijn onze kooklessen een schot in de roos.                         
In de loop van de jaren is er reeds veel veranderd. 

We zijn al van locatie, dag en deelnemers veranderd. En toch blijft 
ons publiek komen. En hiervoor moeten we echt geen moeite doen. 

Recepten worden thuis opnieuw uitgetest en bekritiseerd. Dat het 
dan niet evengoed lukt is echt niet erg :-) Je hebt uw bezigheid toch  
gehad. 

Maar wat nog belangrijker is, is het plezier en het samenzijn van 
heel die bende in het Gildenhuis. Wat lachen, wat zeveren, een pint-
je (of meerdere) drinken. 

Hierbij dus een uitnodiging voor onze volgende reeks. We voorzien 2 
lessen.  

Wanneer? Dinsdagen 7 februari en 14 maart. Om 19u15. 

Waar? Gildenhuis 

Inschrijven? Verplicht bij Kurt: 0473/91 03 27 of via                     
lgwiekevorst@gmail.com. En dit voor  1 februari. 

Kostprijs: 15 euro. 

Opgelet: omwille van organisatorische redenen opnieuw  

op dinsdagavond  
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Zaterdag 4 februari: 

Lichtmiswandeling 

Een pannenkoek is een gerecht, bestaande uit meel, ei, melk en 
wat zout, dat in een koekenpan met verhitte vetstof wordt gebakken. 
Hoewel er ook andere varianten bestaan, werd een pannenkoek oor-
spronkelijk van half boekweitmeel en half tarwemeel gebakken. 

Pannenkoeken worden vaak opgerold of opgeplooid gegeten met 
zoete of hartige vulling. Men kan ze zowel warm als koud eten. 

Op 2 februari is het Lichtmis en staan er traditioneel pannenkoeken 
op het menu.  

Maar aangezien 2 februari ons niet zo goed uitkomt, zullen we op 
zaterdagavond 4 februari onze lichtmiswandeling organiseren. 

Ook dit jaar voorzien we twee afstanden. Zo kan je na ongeveer 4km 
jezelf al gaan opwarmen in 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 bij-
doen.  

De wandeling zal gaan langs bekende en minder bekende straten en 
paadjes van Wiekevorst en ook dit jaar zullen we langsheen de  wan-
deling zorgen voor sfeervolle verlichting.  We vertrekken om 20.00u 
in het zaaltje achter het café.  De wandeling staat ook open voor niet
-leden. Nodig je vrienden en kennissen uit om mee te wandelen.  

Inschrijven is niet nodig. 

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

Jullie smeren je benen in, wij onze 
pannen. 

Tot dan!     
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Meel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_(voeding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melk_(drank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koekenpan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meel
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 Donderdagen 

13 oktober - 17 november: 

Koken voor mannen 

Op de eerste kookles van het najaar in oktober had ik wegens een 
drukke agenda mijn kat gestuurd. Gelukkig heb ik de tweede les 
van het najaar en tevens laatste les van dit kalenderjaar wel kun-
nen inplannen. 
 
Wat kan ik zeggen van de eerste les? Niet veel. Onze Bart stond er 
alleen voor en heeft dat uiteindelijk goed gedaan. Den afwas was 
gedaan, de zaal stond terug aan de kant en de deelnemers gingen 
tevreden naar huis. 
 
Bij het toekomen op de tweede les was ik aangenaam verrast. 
Nieuwe gezichten en veel enthousiasme. Het deelnemersaantal is 
hetzelfde gebleven, dus wil dit zeggen dat sommige anciens afge-
haakt hebben. Jammer, maar zo komen er natuurlijk plaatskes vrij 
voor nieuwe koks in spe.  
De menu wordt in ons handen geduwd. Snel snel eens doornemen 
en dan nam Leo het woord. De mensen van de soep schuiven door 
naar het hoofdgerecht , het hoofdgerecht naar den dessert, ... 
 
Terug naar de menu:  
*hapje kramiek appel en zwarte pens 
*minestronesoep 
*zalmsalade met champignons 
*parelhoenfilet met cider, gevulde appeltjes, boontjes met spek en  
gefrituurde patatjes 
*crêpes suzette 

Terwijl onze koks bezig zijn, zetten we de tafel klaar, voorzien we 
onze deelnemers van drank (zodat ze niet uitdrogen, want het kan 
echt wel warm zijn in het Gildenhuis) en staken we overal eens ons 
licht op.  
 
Wat hebben we bijgeleerd?  
Dat kip eigenlijk hetzelfde is als parelhoen, maar dan goedkoper. 
Het is gewoon een kwestie van kruiden. En als onze Leo dat zegt, 
dan zullen we dat maar aannemen zeker (hij is het die al jaren naar 
het Piva gaat). Wie zijn wij om daar tegen in te gaan. 
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Vrijdag 27 januari: 

Teerfeest 

Doen we het of doen we het niet? Het zal eens ni zijn. Na 2 afgelas-
te / uitgestelde teerfeesten of ik weet niet hoe je het wil noemen, 
organiseren we dit jaar opnieuw een teerfeest.  

Heel eenvoudig concept: 

• dag en uur afspreken 

• traiteur en zaal vastleggen 

• mensen uitnodigen 

• en feesten maar. 

We beginnen ons jaarlijks teerfeest om 10 uur met een korte bezin-
ning en herdenking aan onze overleden leden. Deze bezinning zal 
doorgaan in de parochiezaal. Je hoeft de kerkdeur dus niet te ope-
nen. Aansluitend dan ons ontbijt voor de aanwezigen..  
  

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. Voor het 
ontbijt betaal je 5 euro, voor het avondfeest blijft het 20 euro per 
persoon. Voor beide een schamele 25 euro. 
 
Geef bij je inschrijving door: ontbijt en / of avondfeest. 
 
Aangeven bij je wijkmeester of Louis (Lizette) Vermeulen (014 72 
77 13).     
  
Aangeven voor 17 januari. Inschrijving is definitief na betaling. 
Betalen kan aan je wijkmeester of via BE 67 7332 4300 0487 met 
vermelding van naam en aantal deelnemers. 
 
Graag tot dan!  
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Wat je niet mag missen: 

 

 
Noteer reeds op jullie kalender: 
 
• Teerfeest: 27 januari 

• Lichtmiswandeling: 4 februari 

• Koken voor mannen: 7 februari 

• Kroegentocht: 25 februari 

• Lezing energie: 7 maart 

• Koken voor mannen: 14 maart 

• Wandeling en mtb op verplaatsing: 19 maart 

• Biechtviering: 28 maart 

• Dauwtrip met ontbijt: 2 april 
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Wat ik wel nog kan meegeven is dat voor mij het voorgerecht er bo-
ven uitsprong, met op de hielen gezeten door het aperitiefhapje.  
 
Zie ik jullie in februari terug aan tafel? 
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Vrijdag 25 november: 

Bedankavond  
 

Weer een jaar voorbij. En ditmaal een jaar met Hoevefeesten.  
Dat wil zeggen een jaar waar wij des te meer rekenen op vrijwilligers 
om ons te ondersteunen. En die steun hebben we nodig.  
 
We hebben het jullie al dikwijls gezegd, maar we kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen.  

BEDANKT! 
 

We krijgen het niet gebolwerkt zonder jullie hulp, hoe groot of klein 
deze ook is. Eigenlijk hebben wij een fantastische ledengroep.  
Er is maar een half woord nodig of er staan meerdere leden klaar om 
ons te helpen.  
 
Vaak zijn deze helpers ook gelinkt aan een bepaalde activiteit, wat 
het voor ons wel makkelijker maakt. Zij kennen trouwens ook de 
knepen van het vak. 
 
Voor deze helpers willen wij iets terug doen. Veel is het niet, dat be-
seffen we. Maar het is iets.  
Wat heeft een Vlaming het liefst? Een pintje en een frietje natuurlijk. 
Dus, Gildenzaal en mobiele frituur vastgelegd. En onze gouden leden 
uitgenodigd voor een avondje om bediend te worden en zo in de 
bloemetjes gezet te worden. Nu komen wij eens vragen aan hen wat 
ze moesten drinken ... 
 
Uiteindelijk zat ons Gildenhuis vol met zo een 60-tal helpers, inclu-
sief bestuursleden. Wat bijpraten, verhalen ophalen, gewoon gezellig 
onder elkaar.  
En wat verbindt ons?  
Juist, vrijwilliger zijn bij Landelijke Gilde Wiekevorst.  
Een vereniging die er al jaren staat en hopelijk nog vele jaren verder 
bestaat. 
 
Leuk dat we op jullie konden rekenen. 
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Vrijdag 9 december: 

Bowling 
 

Van onze verslaggeefster ter plaatse (waarvoor dank): 
 
Na enkele jaren van, jawel, corona, konden we eindelijk nog eens 
gaan bowlen.  
Het was een avond waar de strikes en spares bij de ene al wat meer 
vielen dan bij de andere. Maar er was één constante, bijpraten en 
amuseren.  
Regelmatig ging de schakelaar aan om een drankje te bestellen, een 
Duvel, pintje, water, cola of wijntje... voor iedere wat wils. Raar 
maar waar, bij sommige rolden de ballen al wat gerichter na enkele 
Duveltjes. 
Nadat de spelletjes gespeeld waren, ging er een delegatie verder na-
praten in 't kribbeke.  
Zo werd er zelfs het idee 
van een 
'kribbekeskroegentocht' 
geopperd.  
 
Wie weet, een nieuwe tra-
ditie? 
Kortom, het was een fijne, 
koude (buiten althans) 
avond met veel warme 
mensen en gezellige bab-
bels. 
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Zondag 4 december: 

Kempische Ardennenwandeling 

 
Zondag 4 december, ik sta nog eens met ne late vroege. Iets na de 
zevenen zet ik aan richting fanfarezaal Hulshout.  
Pikkedonker, ijskoud en nog wat prut in de ogen. Ter hoogte van de 
“Rena” merk ik overstekend wild op. Welke z*t gaat er nu de baan 
op in plaats van in een warm bed te steken? 
 
Juist! Het zijn de wandelaars van de onze Kempische Ardennenwan-
deling die we hier spotten. Mensen met weinig tijd en die graag op 
tijd vertrekken.  
 
Eens aangekomen in de zaal komt de koffiegeur me al tegemoet. 
Nee, afblijven man. Eerst de 400 pistolets smeren met hesp en kaas. 
Weet ge wat? We zullen er enkele zonder boter voorzien. Daar is ook 
regelmatig vraag achter. 
 
Iets voor 8u00 komen de eerste wandelaars binnen. Wat hebben ze 
nodig? Warmte. Gelukkig staan er enkele percolators koffie klaar en 
is de soep dampend. 
 
Het komt langzaam op gang, maar eens de zaal volledig gevuld is, 
blijft ze voor de rest van de dag vol. 
Leuk dat we regelmatig te horen krijgen dat onze wandeling mooi is. 
Misschien moet ik ze volgend jaar maar eens op mijn programma 
zetten in plaats van in de keuken mijn plaats te vinden. Dan is dit 
verslag een wandelverslag i.p.v. een werkverslag. 
 
Nog wat cijfermateriaal voor de statistieken: 800 wandelaars, 400 
pistolets, 200 koffiekoeken, 50 liter pannenkoekendeeg en 100 liter 
soep die we dan nog eens aangelengd hebben met 20 liter bouillon 
(en dan konden we nog onze lepel er in recht zetten). Overschot? 
Nee, dat was er niet.  
 
Ah ja, er is dus geen enkele vraag gekomen achter pistolets zonder 
boter.  Dus ... die waren snel beboterd en verkocht. 
 

“Drinkt een goei sjat kaffe en bet in uwe pistolet” 
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