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Voorwoord
Hier een nieuwe editie van ons Gildenleven. De voorbije maanden
waren heel bizar. Jammer genoeg moesten we dan ook ons programma aanpassen tot zelfs cancellen.
Ondertussen worden verschillende maatregelen opgeschort en kunnen we stilaan terug naar ons gewone leven gaan. In dit Gildenleven
ga je de programma-aankondiging krijgen in het geval dat alles terug zijn normale verloop kent.
Zoals steeds zal de zomer gevuld zijn met onze fotozoektocht, je
kan hieraan vanaf 20 juni tot eind augustus deelnemen.
Op vrijdag 24 juli gaan we weer op verplaatsing voor onze jaarlijkse
Teppesol en Kubb-avond.
Vanuit het gewest wordt er op zondag 19 juli de gewestelijke barbecue georganiseerd, waaraan onze gilde een fietstocht koppelt.
Vrijdag 11 september, ontspanningsavond. Een maaltijd en een
show om onze zinnen wat te verzetten.
September sluiten we af met onze eetdag en de prijsuitreiking
van de fotozoektocht op zondag 27 september. Smakelijk en veel
geluk met de uitreiking.

Wist je dat:
- je meer foto’s terugvindt op onze website:

www.wiekevorst.landelijkegilden.be
- al zal dat van de laatste periode niet veel zijn, jammer genoeg.
- wij, bestuursleden, op een rustig jaar hadden gehoopt, maar dat
dit nu toch iets te rustig aan het worden is.
- we ondertussen een nieuw “materiaalkot” hebben en we dit volop
aan het inrichten zijn.
- we binnenkort al ons materiaal centraal bij elkaar zetten in een
garagebox van het nieuwe KLJ-lokaal.
- een behulpzaam lid van onze gilde de corona-wandelingen in elkaar
gestoken heeft en de nodige foto’s genomen heeft. Waarvoor
dank!!
- we reeds complimenten gekregen hebben voor onze coronawandelingen omdat onze deelnemers zelfs nieuwe paadjes ontdek-

ten in Wiekevorst.
Alvast veel plezier gewenst!

- deelnemers aan deze wandeling die het pad niet zagen, dan maar

Het bestuur

gewoon door het sparrenbos zijn gegaan.

Neem eens een kijkje op onze website
www.wiekevorst.landelijkegilden.be
- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag

Volg ons ook op facebook!
Gelieve de berichtgeving te volgen betreffende maatregelen
in verband met het coronavirus. We trachten jullie zo goed
mogelijk te informeren.
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opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:

lgwiekevorst@gmail.com.

23

Aandacht—Aandacht—Aandacht
Hoevefeesten 2020
10 - 11 en 12 juli
Dat het een raar voorjaar is en een rare zomer gaat worden, dat weten we ondertussen allemaal.
Maar dit heeft natuurlijk grote consequenties aan diegene die iets willen organiseren.
Een grote organisatie en echt van belang voor de inkomsten van een
vereniging, zijn de jaarlijkse Hoevefeesten.
In 2020 worden deze georganiseerd door de fanfare KFOW.
Maar gezien de omstandigheden zullen deze niet doorgaan volgens
het gekende programma.
Mogelijks zal er wel iets georganiseerd worden, namelijk een take
away met een klein aanbod aan afhaalmaaltijden zoals koude schotel,
mosselen, ...
Vermoedelijk zal Landelijke Gilde Wiekevorst hier een handje bij helpen en schuift de organisatie een jaartje op.
Dit wil zeggen dat KFOW volgend jaar terug zijn schouders onder de
Hoevefeesten zet en Landelijke Gilde pas terug in 2022.
Deze regeling hebben we uitgewerkt zodat we de boterham eerlijk
blijven verdelen en niemand de dupe is van het coronaverhaal.
Meer info over hoe het dit jaar zal verlopen en wat mogelijk is, zal
spoedig volgen als we er zelf
ook uit zijn.
Maar bij deze toch een warme
oproep om ons en de fanfare
te blijven steunen.

Bezinning
De wereld is anders dan anders
en da’s een uitdaging voor ons allen
en voor elkeen apart
Een einde van het oude
maar ook een nieuwe start
‘t Is heus niet altijd altijd makkelijk
je maakt je zorgen om alles en iedereen
waarom je geeft
Iedereen heeft heel veel vragen
over de wereld waarin hij leeft
‘t Is oké om eens te zuchten
maar raap daarna je moed weer op
Want zakt die moed je in de schoenen?
Dan sta je simpelweg toch op je kop!
Ook bij Landelijke Gilden,
willen we vooruit
We houden samen vol
want we komen hier wel uit!
Dan doen we opnieuw
waar we zo goed in zijn
Mensen samenbrengen
Tijdens mooie tochten of feest op ‘t plein
En in tussentijd,
willen we alle lieve mensen
het allerbeste wensen

Komt allemaal goed!!

Want, en dat menen we met heel ons hart,
samen beleven we niet alleen meer,
we delen ook alle smart
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Wat voorbij is:
Een rubriek die in deze periode ten dode staat opgeschreven.

Wat had er voorbij kunnen zijn?
Onze biechtviering, maar aangezien we toch allemaal brave lammeren zijn, nemen we onze zonden wel een jaartje mee tot in
2021.
Zondag 5 april. Op deze dag kon je letterlijk zeggen: de ochtendstond heeft goud in de mond. We hadden op deze zonnige dag onze dauwtrip met ontbijt voorzien. Schitterend weertje, maar het
mocht niet zijn.

- Bowling

- Mountainbike

- Eetdag

- Teerfeest

- Katogentocht

- Wandeling

Onze trappistentocht op 16 mei moest onze hoogmis van het
jaar worden. We hadden lang gewacht om dit te annuleren, maar
uiteindelijk moesten we wel. Ons nieuw parcours zullen we dan
maar in de kast laten zitten tot volgend jaar.

- Lichtmiswandeling

- Dorpskwis

- Picknick

- Fotozoektocht

- Trappistentocht

- Kubben

- Dauwtrip

- Ontspanningsavond

- Fietstocht

- Teppesol

- Koken

- Winterwandeling

De provinciale bedevaart van 17 mei te Scherpenheuvel kon
ook niet doorgaan. ‘t Was maar stillekes in Scherpenheuvel.
De fietstocht met picknick voorzien op 7 juni is omwille van de
coronamaatregelen ook niet kunnen uitrijden.
Ze waren getraind, de ogen waren op hen gericht. Maar het mocht
niet zijn, onze Rode Duivels moesten ter nauwer nood thuis blijven. Geen voetbal op groot scherm in juni.
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Corona-tijdverdrijf

Wat je niet mag missen:
(onder voorbehoud)
Noteer reeds op jullie kalender:
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•

Fotozoektocht: juli - augustus

•

Gewestelijke barbecue: 19 juli !!!

•

Teppesol en kubben: 24 juli

•

Uw gilde neemt congé: augustus

•

Ontspanningsavond: 11 september

•

Eetdag + Prijsuitreiking: 27 september

•

Dorpskwis: 2 oktober

•

Mountainbike: 4 oktober

•

Koken voor mannen: 15 oktober

•

Katogentocht: 6 november
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Vrijdag 2 oktober:
Dorpskwis

FIETS-FOTOZOEKTOCHT
langs landelijke wegen
tocht van +/- 25,5 km

INSCHRIJVEN KAN VAN
20 JUNI TOT EIND AUGUSTUS

Deelnemingsformulieren aan €7 bij:
AVEVE Vermeulen-Keller
Groentewinkel ‘T HOEVEKE
Brasserie ’T STRAATJE
Hoeveproducten DE WITTE LELIE
Fietsen BICYCLE
Café ’T GROEN HOFKE
Dagbladhandel ‘T DORPKE
Café NIEUWENDIJK

‘t Is nog ver van kant, maar dan heb je nog even tijd om een
ploeg samen te stellen, kranten te lezen en je IQ wat bij te
schaven.
Leuke, laagdrempelige dorpskwis met een resem huis- , tuin–
en keukenvragen.
Dus concreet: vrijdag 2 oktober omstreeks 20u00 in parochiezaal De Doornboom te Wiekevorst. Dorpsquiz voor straat-,
verenigings-, familie- of gelegenheidsploegen.
Inschrijving is gratis, je moet je enkel registreren bij Kurt Vets
via lgwiekevorst@gmail.com of 0473/91.03.27.
Bel naar tante Maria, overtuig nonkel Jos, doe beroep op een
babysit en zorg dat je een ploeg bij elkaar krijgt van minimum
4 en maximum 6 personen.

Schitterende prijzen te winnen!!!!!!!
Formulieren terug binnen tegen
13 september 2020 bij AVEVE
Vermeulen—Keller, Kruisstraat te Wiekevorst.
Prijsuitreiking:
zondag 27 september 2020 om 17.00 uur
6
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Zondag 27 september:
Eetdag + Prijsuitreiking

Zondag 19 juli:
Gewestelijke barbecue
Opgelet: wijziging datum

Voor jullie een dag zonder afwas, voor ons hopen afwas.
Graag verwelkomen we jullie op onze eetdag waar zowel de kleine
als grote eter zijn honger kan stillen.
Vanaf 11u45 kan je de benen onder tafel schuiven.
Omstreeks 17u00 is er de prijsuitreiking van onze fietsfotozoektocht. Iedereen prijs die een deelnemingsformulier heeft
binnengebracht.
Dit alles gaat door in de parochiezaal van Wiekevorst.

Reserveren is niet nodig. Enkel de grote honger en dorst is hiervoor
nodig.

Jaarlijkse fietstocht in de landelijke omgeving van Heist-op-den
-Berg. We rijden in groep van aan “Ons Plekje”, Pastorijstraat
naar Schriek, waar we vanaf 15u genieten van een lekkere
barbecue.
De exacte locatie te Schriek weten we nog niet ten tijden van
de opmaak van dit Gildenleven. Deze zal later nog door gecommuniceerd worden. Dit alles is afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden en of deze barbecue alsnog doorgaat.
Vertrekken doen we om 13u30. Wie er tegen op ziet om mee
te fietsen, kan ook rechtstreeks naar Schriek rijden.
Ter plaatse zal er getrakteerd worden.
Inschrijven is niet nodig.
Vertrek met de fiets aan “Ons Plekje” om 13u30.
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Vrijdag 24 juli:
Teppesol en Kubben

Corona-wandeling 3

Voor de jeugdigen onder ons, zetten we een paar veldjes Kubb
klaar. En de minder sportieven kunnen gerust een kaartje leggen.

U raadt het al, ook nu vertrekken we aan .... “Ons Plekje”.
We stappen richting speeltuintje naast de school. We laten het
speeltuintje voor wat het is en we stappen verder tot op het Tkruispunt.
Hier gaan we rechtsaf.
Ga rechts over het bruggetje en dan naar links.
Bij T-kruispunt ga je naar rechts en neem eerste weggetje
links.

Als alles positief blijft evolueren betreffende de coronamaatregelen, kunnen we op vrijdag 24 juli afspreken op de terreinen van De Witte Lelie.

Bij T-kruispunt stukje naar links, oversteken en over parking
Ter Wieke gaan en dan naar links.
Bij Y-kruispunt splitsing links volgen.

Wij zorgen voor de nodige verfrissingen en hapjes.

Bij kruispunt rechtdoor.
Aan kruispunt rechtdoor (Vildersweg).
Aan het huis NIET route 99 volgen, WEL paadje links.

Ook hier is afstand belangrijk! Niet dat de sol 1,5 meter van de tep
moet blijven, maar dat deze er zo dicht mogelijk bij moet belanden.
Of nog beter, den tep omgooien.

Eerste worp om 19u00.
Inschrijven is niet nodig.

Bij T-kruispunt naar links op grindweg.
Bij kruispunt rechtdoor, naast 154.
Bij knooppunt rechtdoor, 35 volgen … en blijven volgen.
Bij
Bij
Bij
Bij

knooppunt 35, rechtdoor en 33 volgen.
knooppunt 33, rechtdoor en 32 volgen.
verkeersdrempel rechtdoor, fietsroute nr. 85 volgen.
kruispunt route blijven 85 volgen.

Na huis nr. 9, links paadje in bos, nr. 69 volgen.
Bij knooppunt 69, rechtdoor (wandeling zonder nr.)
Bij kruispunt links.
Bij T-kruispunt oversteken en naar rechts.
Voor het huis met wilgenbomen links nemen.
Na de wilgenbomen nemen we het onverhard pad naar rechts
en rechtdoor tot einde van de weg.
Bij kruispunt naar rechts en volg route 38.
Bij knooppunt 38, rechtdoor en 39 volgen.
Bij het kruispunt rechtdoor en vanaf hier: terug naar jullie
kot!
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Corona-wandeling 2

Vrijdag 11 september:
Ontspanningsavond

Ook hier starten we weer vanaf “Ons Plekje”. Pastorijstraat uitwandelen en aan de school weer linksaf.
We steken over. We gaan links richting Morkhoven.
Na nr. 23 ga je rechts naar het paadje.
Aan de huizen gaan jullie rechtdoor over de buis en op het einde
links.
Voor het bos ga je rechts het kleine paadje in. Dat ondertussen
dichtgegroeid is. Dan maar door het sparrenbos op de scheiding.
Op het einde zou ik naar links gaan.
Op het einde ga je de brug over.
Juist na het zuiveringsstation rechts en daarna links de aardeweg
in.
Op het eind ga je rechtdoor naast de hoeve met een lange naam.
Achter de huizen ga je rechtdoor.
Op het volgend T-kruispunt ga links. Je gaat naast een muur van
stenen.
Aan nr. 23 ga je naar links, op het T-kruispunt rechtdoor.
Na nr. 14 ga je naar links. en voor het kerkhof naar rechts.
Op het einde rechtdoor en onmiddellijk links. Je gaan nu rechts het
kruisjespad in.

Op aanraden van onze buikspreker vorig jaar, hebben we nu een
goochelaar vastgelegd. Met een eigen presentatiestijl en op fijnzinnige wijze, betrekt hij het publiek volop bij z’n optreden. We zullen
wel zien of het wit konijn uit zijn hoge hoed komt.
Tussendoor verorberen we ook onze maaltijd en afsluiten doen we
met een stukje taart.
Waar? ‘t zaaltje achter café ‘t Centrum.
Wanneer? Vrijdag 11 september om 20u00.
Welkom vanaf 19u30.
Deelnameprijs? 12 euro
Inschrijven? Via je bestuurslid, via Kurt (0473/910327) of via
lgwiekevorst@gmail.com

Ga voorbij de bamboe het padje in.
Schuin links en op het einde links. Rechtdoor gaan.
Op het einde naar links, aan knooppunt 26 volg je nr 51.
Volg nr. 51.
Op de laatste T naar links, niet nr. 51 volgen. Ga rechts de fietsstraat in en na de school links. Op het einde door het poortje en dan
schuin links oversteken. Rechtdoor en op de T naar rechts.
We komen terug in de Pastorijstraat en gaan richting “Ons Plekje”.
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Wandelzoektocht
Om jullie tijdens de corona-lockdown toch iets van amusement te
bieden, hadden we enkele corona-wandelingen doorgestuurd. Voor
zij die deze reeds gedaan hebben, hoop ik dat ze onderweg goed hun
ogen opengehouden hadden.
Jullie weten dat de Kempen gekend zijn voor devotie. Op veel plaatsen vind je Kapellekes, in alle maten. Sommige zijn mooi onderhouden, andere wat minder. De volgende foto’s zijn in Wiekevorst en
omgeving gemaakt.
Dikwijls zie je de buitenkant, maar hebben jullie ook de binnenkant
eens goed bekeken? Je moet er geen kaarsje branden of mediteren,
geloven in deze kapelletjes moet ook niet, maar het is een deel van
ons erfgoed.
Je kan ze allemaal terugvinden langs de weg of langs het pad waar je
over gaat. Kijk goed, want sommige zijn groot, andere dan weer
klein!
Deze zoektocht gaat over plekjes in onze omgeving. Volgens mij
minder moeilijk dan de fotozoektocht die we reeds jaren organiseren,
maar we zullen zien.
Een tweede reeks foto’s zijn foto’s genomen ergens onderweg. Sommige zal je reeds zo terug vinden, voor andere moet je toch al eens
extra rondkijken.
De wandelingen blijven wel hetzelfde, maar je zal gedurende deze
tocht op andere dingen letten.
Veel plezier ermee!!

Corona-wandeling 1
We starten centraal in ’t dorp aan “Ons Plekje”.
We gaan de Pastorijstraat verder in richting school.
Eens de school voorbij, ga je linksaf (opgepast voor de paaltjes).
We zetten onze wandeling verder naar rechts. We passeren benzinestation Total. Tegenover het benzinestation gaan we de straat in,
dan kom je aan de speeltuin van de nieuwe wijk. Ga hier naar links.
Ga op het einde van het eerste stuk van de Heylandweg links en direct rechts. Op het einde nog eens naar rechts en neem het grindpaadje links en ga achter de huizen.
Voor de tweede reeks garages ga je links door het poortje. Neem het
linkse paadje.
Hier komen we aan het oude gedeelte van Klein Scherpenheuvel.
Hier gaan we het park volledig rond.
Ga nu door de poort achter het kapelleke en ga naar rechts Hoogbraak in. Rechtdoor aan het kruispunt. Aan de Y-splitsing naar
rechts. Aan de volgende Y-splitsing links naast de haag.
Na een goede 100 m loop je op zavel.
Tussen 2 velden zie je links een paadje, ga daar in (na ongeveer 200
m op zavel gewandeld te hebben).
Op het einde ga je naar links en zie je jonge knotwilgjes.
Op het einde links. Voorzichtig oversteken, de brede zandweg in tussen huisnummers 43 en 45.
Na links de vliegclub gepasseerd te zijn, draaien we mee links af.
Aan het kruispunt ga je naar links.
Aan het huis nr. 38 ga je rechts het kleine paadje in.
Ga nu naar links en ga dan de eerste weg rechts in.
Op het einde van de Zuidstraat ga je links af, op het kruispunt passeer je nog een “groen hofke”. Je steekt hier over en gaat terug richting “Ons Plekje”.

Wees voorzichtig op de baan hé!!
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Op de volgende pagina’s vind je de wandelingen nog eens opnieuw.
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