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Gildenleven

Voorwoord

Wist je dat:

Amaai, al meer dan een jaar zitten we met de corona-pandemie en
zijn we activiteiten aan het organiseren en aankondigen, om jammer
genoeg, ook een deel terug van af te lasten. Het is nu zo, maar er is
nu toch eindelijk een lichtpuntje aan het einde van deze tunnel.

- alle Beter Buitenwandelingen per provincie terug te vinden zijn op
de nationale website van Landelijke Gilde.

Ondertussen is onze fiets-fotozoektocht van start gegaan, naar
jaarlijkse traditie en hebben we een doel om nog eens over de landelijke wegen van Wiekevorst en Heist-op-den-Berg te cruisen. Deelnemen kan gedurende de hele zomer tijdens juli en augustus.
Hopelijk niet zoals vorig jaar, ‘s avonds onze tent op zetten om ze ‘s
anderendaags terug af te breken? We hebben onze Kubb en Teppesol-avond ingepland op vrijdag 23 juli op de terreinen van de Witte
Lelie.
Augustus is sowieso altijd wat rustiger en zo belanden we dan bij
september. Onze afgelaste ontspanningsavond van vorig jaar hebben we nu geplaatst op vrijdag 10 september in ‘t zaaltje achter
café De Compagnon. Ik weet eigenlijk niet of ze hier ook een nieuwe
naam voor voorzien hebben?
Nadat alle formulieren verbeterd zijn, de prijsvraag gewogen / gemeten / geteld is, kunnen we overgaan tot de prijsuitreiking. Dit zal
gebeuren op onze eetdag op zondag 26 september in de parochiezaal.
Toch al iets om naar uit te kijken en onze zomer mee op te vullen.
Moest er iets wijzigen, dan zal u het opgepaste tijden vernemen.

- het op deze manier wel fijn is om via een uitgestippelde wandeling eens ergens anders het platteland te verkennen.
- er reeds meerdere pogingen ondernomen zijn om de geiten op
het terrein van onze boerengolf te temmen. Maar dat men
hier nog steeds niet in gelukt is.
- het dit jaar helaas weer geen Hoevefeesten zijn.
- er wel terug een drive-in take-away georganiseerd wordt.
- café De Compagnon ondertussen geopend is en uitgebaat wordt
door een bestuurslid, een gewoon lid en een sympathisant :-).
- ik eigenlijk hier geen ander nieuws te melden heb. Saai, saai, saai
dus.
- 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.

Alvast veel plezier gewenst!
Het bestuur

Neem eens een kijkje op onze website
www.wiekevorst.landelijkegilden.be
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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Bezinning
Als iemand zegt: "Ik vind je lief"
dan verandert heel de wereld
zowel van kinderen als volwassenen.
Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid.
Het is een diep menselijk verlangen
om aanvaard te worden mee te tellen.
Iemand ontmoeten voor wie je iets betekent:
als dàt er niet is wordt je leven zinloos.
De ogenblikken waarop een mens zich aanvaard en erkend weet
zijn de mooiste van zijn leven.

Dan wordt alles anders.
Die erkenning zit niet in grote dingen of in mooie woorden.
Die waardering drukt zich uit in een dankbare blik
een woord vol warmte
een kaart op je verjaardag.
Je bent gelukkig met zo'n attentie:
niet om het geschenk de kaart
maar omdat er iemand is voor wie je meetelt.
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Wat voorbij is:
Vrijdag 2 april:
Paaskwis
Corona / covid-d 19 blijft ons maar teisteren en dwarszitten. Daarom blijven wij ook even halsstarrig volhouden en blijven
we onze online kwis verderzetten. De Willy heeft wel gezegd dat
dit (voorlopig) de laatste online kwis zal zijn. Hopelijk geraken we
van dat ellendige virus vanaf en kunnen we in het najaar terug
naar onze vertrouwde live kwis teruggrijpen. Of wie weet doen we
dan wel ne mix.
Steeds meer ploegen vinden onze link naar deze kwis. Vorige keer
14 ploegen, deze keer vonden zelfs 24 ploegen de weg naar ons
online vertier en plezier.
Het vaste jury team, IT-team en de kwismaster nestelen zich weer
coronaproof in het Gildenhuis om van daaruit de vragen de ether
in te sturen en uiteindelijk in de warme huiskamers terecht te komen.
De jury ontvangt dan graag de antwoorden terug in het kille gildenhuis, doch werkt zich daar naarstig in het zweet om met een
strenge doch rechtvaardige blik over de antwoorden te dwalen.
De Willy heeft weer een paar ferme rondes in elkaar geknutseld. Om u een idee te geven van de titels van de verschillende
rondes: ABC logo folder, ABC TV, Bold is beautiful, girls-girls-girls;
my name is,
Zelf genieten we hier ook wel van. Alleen de koude in het Gildenhuis speelt ons soms parten. Het is soms lachen geblazen met de
antwoorden die we op ons scherm zien verschijnen.
De 24 ploegen maken er een zeer spannende strijd van.

Zondag 26 september:
Eetdag + prijsuitreiking
Voor jullie een dag zonder afwas, voor ons hopen we op 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.

De verdiende winnaar werd deze keer Kenny.
Eeuwige roem valt deze man te beurt.
En dat het spannend was laat de score zien.
Bedankt aan alle deelnemers en graag tot een volgende gelegenheid.
4
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Vrijdag 10 september:
Ontspanningsavond
Op aanraden van onze buikspreker tijdens de laatste editie, 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? Parochiezaal
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

Zondag 11 april:
Dauwtrip met ontbijt
Gezien de omstandigheden was er nog geen mogelijkheid om in
groepsverband iets te organiseren. Hierbij verviel dus de aangekondigde Dauwtrip.
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Zaterdag 1 mei - 31 mei:
Kapellekesfietstocht
Een activiteit in buitenlucht en te ondernemen met je eigen (gezins-)
bubbel.
Heel het jaar door zou men deze tocht kunnen ondernemen, maar
deze “Kapellekes” zijn toch het mooist in de maand mei. Aan de
hand van een gedetailleerde routebeschrijving deden we een tocht
van +/- 33 km, vertrekkende in Wiekevorst en gaande langs Herenthout om zo terug aan ons vertrekpunt aan te komen.
Via de beschrijving kwamen we nog aan wat extra weetjes.
Naar aanleiding van deze fietstocht werd het Mariakapelletje aan het
Gildenhuis opgefrist en in ere hersteld. Net zoals de kruisweg van
Klein Scherpenheuvel.

Vrijdag 23 juli:
Teppesol en kubb
Hoog tijd om hier nog eens mee buiten te komen.
Wij zorgen dat het weiland kort gemaaid is, de tent geplaatst is en
voorzien in teppen en sollen. Het kleingeld (of groot geld) moet ge
zelf mee brengen.
Stel uwe bubbel samen en spelen maar.
Dit geldt natuurlijk ook voor zij die willen gaan kubben.
Terreinen De Witte Lelie.
Eerste worp om 19u00.
Inschrijven is niet nodig.

Dank hiervoor aan 2 vrijwillige initiatiefnemers en tevens leden van
Landelijke Gilde Wiekevorst.
Het resultaat mag er wezen.
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Vanaf zondag 20 juni:
Boerengolf
De landeigenaar op de Itegemsesteenweg profiteerde er het afgelopen jaar van om de terreinen van de Hoevefeesten en de Boerengolf
eens te vernieuwen.
Het veld werd bewerkt en nieuw gras werd ingezaaid.
Wil je ook wel eens boerengolf spelen? Dat kan bij De Witte Lelie in
Wiekevorst. Speel dit spel met je vrienden, familie,... en beleef enkele leuke uurtjes in de natuur. Boerengolf is een variatie op het gewone golfspel waarbij een parcours met een aantal holes in zo min mogelijk slagen moet worden afgelegd. Wil je ook eens golfen als een
boer, aarzel dan niet en boek meteen deze te leuke activiteit.
Na al die inspanning kan je ook nog in de hoevewinkel terecht voor
een van de lekkere huisbereide desserts.

•
•

Prijs 5 euro per persoon
Reserveren: De Witte Lelie, Itegemseweg 98, 2222 Wiekevorst,
014 26 59 08, www.boerderijdewittelelie.be
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Zaterdag 22 mei
Trappistentocht
De beslissing om deze af te lasten hadden we lang uitgesteld, maar
uiteindelijk konden we niet anders. Als we deze zouden laten doorgaan, dan moest het volwaardig zijn. Vandaar onze beslissing om
deze dan toch maar een jaar op te schuiven.
Om de verveling tegen te gaan, kwam een sportief bestuurslid met
het idee af om een lente-mountainbiketocht als alternatief te organiseren dat weekend. En zo wil geschiede ...

Zatedag 23 mei
Lente-mountainbiketocht
Zondag 23/05, het was eens een keer droog.
Normaal rond deze tijd zijn we weg met de bus voor een wandeling
en MTB tocht op locatie. Door het gekende beestje kon dit natuurlijk
weer niet doorgaan. Maar door de eerdere versoepelingen was het
wel mogelijk om in groep te gaan sporten. Dit hield de fietsers onder
ons dus niet tegen om erop uit te trekken met de MTB.
De gekende gidsen hadden hun voorbereidingen genomen en enkele
mooie kilometers vanuit ons plekje aan elkaar geknoopt.
De ene groep richting Averbode, de andere richting Testelt.
Ondertussen waren de koeien gemolken, het brood gebakken, de
groenten gekuist, ….
Iedereen klaar om dus van start te gaan, zelfs de Kevin had zen horloge vroeger gezet als vorige keer want hij stond al te wachten als
1ste man
.
De Wiekers zaten nog met ne kater van de dag voordien, maar de
mannen van Keihert waren keihert en kwamen met een grote delegatie aangevlogen aan ons plekske.
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FIETS-FOTOZOEKTOCHT
langs landelijke wegen
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
Café De Compagnon
Schitterende prijzen te winnen!!!!!!!
Formulieren terug binnen tegen
13 september 2020 bij AVEVE
Vermeulen—Keller, Kruisstraat te Wiekevorst.
Prijsuitreiking:
zondag 26 september 2021 om 17.00 uur
13

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

Fiets-fotozoektocht: juli en augustus

•

Teppesol en Kubben: 23 juli

•

Ontspanningsavond: 10 september

•

Eetdag + prijsuitreiking: 26 september

•

Dorpskwis: 1 oktober

•

Mountainbike: 3 oktober

•

Koken voor mannen: 14 oktober

•

Katogentocht: 5 november

•

Koken voor mannen: 18 november

•

Bedankavond: 26 november
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De Chris nam de kleine toer voor zijn rekening voor een explosieve
training (op 2 vlakken).
De Vic ging hier normaal ook wa koptrekker van zijn maar dieje had
den dag voordien trappist in zen bidons gekapt tijdens de verkenning ipv suikerwater.
De Frederik, de mannen die wat minder bier kunnen verdragen op
hunne lever, en dus voor wat extra kilometers kozen
.
Goed voor 2 groepen van een man of 10, dus weeral een geslaagde
activiteit met onze sportieve leden.
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Heel de maand mei:
Provinciale Mei-bedevaart
Ook hier werden er wijzigingen aangebracht. Van nationaal uit werd
er geen vaste dag ingepland om gezamenlijk op bedevaart te gaan.
Als alternatief boden ze een mei-merwandeling aan in de omgeving
van de Basiliek van Scherpenheuvel die gans de maand bewegwijzerd was.
De enkelen die we gesproken hadden, vonden het een waardig alternatief.
Hopelijk volgend jaar terug de gewone bedevaart.

Zondag 6 juni:
Gezinsfietstocht met picknick
Sorry, ook deze hebben we moeten annuleren.

Vrijdag 18 juni:
Fietstocht
Terug van weggeweest. Fietstocht langs landelijke, rustige wegen.
We hadden al zo veel wandelingen aangeboden, vandaar dat we nog
eens een gezamenlijke fietstocht op het programma plaatsten. Zo
kwamen we toch eens wat verder onder onze kerktoren uit.
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