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Voorwoord 
 
Onze eerste grote test (Trappistentocht) om terug iets te organiseren 
is achter de rug. Het verslag leest u verder in dit blad. 
 
Het schooljaar is (bijna) achter de rug en we kijken uit naar een wel-
verdiend verlof. Om jullie bezig te houden zullen we zorgen dat er 
verschillende activiteiten op het programma staan. 
 
Onze fietsfotozoektocht is ondertussen gestart. Haal snel 1 of 
meerdere deelnemingsformulieren en zoeken maar. Ni vergeten in te 
leveren, want; iedereen prijs. 
 
Traditiegetrouw organiseren we onze Hoevefeesten bij de start van 
het bouwverlof. Dit jaar zullen deze doorgaan op  8,9 en 10 juli in 
onze feesttent op de terreinen van De Witte Lelie. 
 
Nu dat we toch ons gerief op den Itegemseweg hebben staan, laten 
we Teppesol en Kubben daar ook maar doorgaan. En dit op vrij-
dag 22 juli. Wij zorgen dat het gras kort staat en jullie zorgen voor 
het nodige spelplezier. 
 
Na een inspannende zomer komt onze Ontspanningsavond net op 
tijd. Vrijdag 9 september schuiven we onze benen onder tafel en 
laten we ons cultureel verrassen door Stefan Laenen.  
 
Tegen 25 september zorgen we dat de deelnemingsformulieren van 
onze fietsfotozoektocht verbeterd zijn. Zodat we de winnaars kunnen 
bekend maken op de prijsuitreiking tijdens onze eetdag. Dit alles 
gaat door op zondag 25 september. Toch weer ne dag dat ge zelf 
geen patatten hoeft te schillen. 
 
Je ziet, vervelen zullen we ons nog niet doen. Hopelijk kunnen we 
jullie op één of meerdere activiteiten begroeten. 
 
Veel leesplezier. 
 
Het bestuur 
Neem eens een kijkje op onze website 
www.wiekevorst.landelijkegilden.be  

Volg ons ook op facebook!  

27 

 

 

Wist je dat: 
 

- onze Flor thuis ni heeft durven zeggen dat hij z’n ontslag had ge- 
  geven? 
 
- ons Maria dit via ons Gildenleven heeft moeten vernemen. 
 
- we bij aanvang van onze dauwtrip een vos hebben gespot. 
 
- het efkes spannend was voor de organisatie van onze dauwtrip,  
  omdat we enkele zieke bestuursleden hadden. 
 
- niets van gemerkt? Neen? Dan weet je het nu. 
 
- als je dit Gildenleven volledig hebt doorgenomen je veel info over  
  onze Hoevefeesten hebt gekregen. 
 
- wanneer je graag onze recepten van onze kooklessen hebt, je dit  
  even kenbaar moet maken. We hebben nog enkele bundeltjes    
  afgedrukt klaarliggen. 
 
- we al bang zijn naar het volgend ontslag in ons bestuursteam. 
 
- die bestuursleden, eigenlijk wel een leuke bende zijn. 
 
- de Marc het eigenlijk toch wel moeilijk had, toen we aan zijn deur 
   stonden om hem uitgebreid te bedanken voor zijn jarenlange  
   inzet. 
 
- ik nu mijn pen weer even aan de kant leg. 
 
- 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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Bedankt Marc ! 

Hopelijk wordt dit geen permanente bladzijde in het Gildenleven. 

Maar helaas gaan we van “de Marc Van ’t Hoeveke” ook afscheid 

moeten nemen als bestuurslid LG Wiekevorst. 

De combinatie werk-privé en Landelijke Gilden werd te zwaar. Onze 

Marc houdt niet van half werk en de laatste maanden moest hij 

reeds te veel vergaderingen en activiteiten aan zich laten voorbij 

gaan. Vandaar het besluit.  

Dit na meer dan 30 jaar trouwe dienst als bestuurslid. Onze vaste 

man in de keuken, het brein achter onze Trappistentocht, noem 

maar op. Niks was te veel en als Marc de deur achter zich sloot, dan 

kon je ervan op aan dat het proper achtergelaten werd. 

Maar hij heeft zijn woord gegeven: hij blijft naar activiteiten komen 

en we kunnen op hem rekenen als we extra mankracht nodig heb-

ben. Uiteraard gaan we deze woorden ook nog trachten op papier te 

krijgen. 

In ieder geval: merci 

voor die 30 jaar als 

steunpilaar bij Lan-

delijke Gilde Wieke-

vorst. 

3 

 
Bezinning 

 

 

        

Vakantie... 

Alleen het woord al doet ons rillen. 

Heerlijk, een oneindig goed gevoel. 

 

Vakantie is, 

een tijd van bloeiende bloemen, 

van zingende vogels, 

een tijd van volmaaktheid. 

 

Vakantie is: 

grootse gele korenvelden, 

verse groenten in de tuin, 

een open blauwe hemel die mensen blij maakt 

en in verwondering doet staan voor de natuur. 

 

Vakantie is: 

de aarde niet vervuilen, 

maar eerbiedigen als woonplaats voor mensen en dieren 

voor bomen, planten en bloemen. 

 

Vakantie is: 

zien dat onze aarde goed is, 

omdat zij uit Gods scheppende hand voortkomt.  
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Wat voorbij is: 
 

Zondag 3 april: 
Dauwtrip met ontbijt 

 

Amai, ik om zes uur eruit, jawadde, ’t had goe gevroren, ’t was 
vrij kou 
Afspraak op Het Goor, om iets voor zeven, het was droog, we had-
den geluk 
Een mooie wandeling stond ons te wachten, uitgestippeld door de 
Luc 
Hij mocht echter naar De Ronde en vroeg Lea en mij om de groep 
te begeleiden 
We startten dan ook via de Vliegertjes, plank over de gracht, en 
kleine schaapjes in de weide 
De Kaastrooimolen pronkte als een heer in de zon 
Daarna de Grote Baan over en onze avonturentocht begon 
Een onbekend pad door velden, bos, over speenkruid en door wat 
modder, niet te vergeten  
Bracht ons groepje van 30 iets later op de prachtige oevers van de 
Nete 
Wat een pareltje, dat zicht, de damp boven het water en de zon 
op de bomen  
We liepen precies door een schilderijtje, echt een plaatje om van 
te dromen 
Terug naar beneden, van de oever, door de weide naar de Brug-
geneindse Goren  
Daar kon je mijn grommende maag, na twee uurtjes stappen, al 
horen 
Even Gunther en co bellen in de keuken om te zeggen “we kom-
men erran” 
“Bakken, bakken die eieren in de pan!” 
Een half uurtje later, lekker aan tafel, aanschuiven voor een pré-
Paasfestijn 
Wat waren we weer blij om terug bij elkaar te zijn 
Beleef je deze wandeling nog graag een keer via de kiekjes van 
die dag  
Ga dan naar de website van de gilde voor mijn fotoverslag 
 

Begeleidende groetjes van Lea en Ilse  
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Enkele sfeerplaatjes ... 
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Dinsdag 5 april:  

Biechtviering 
 

Negentien zielen die wat op hun kerfstok hadden. Onze biechtviering 

kwam dus niet ongelegen.  

Of waren zij aanwezig om een heerlijk sop-eitje voorgeschoteld te 

krijgen? 

Toch enkele leden van LG en KWB die eventjes tijd vrijmaakten om 

eens stil te staan in deze toch wel drukke periode. 

Na de 'biecht' verzamelden we in het Gildenhuis en waren de eitjes 

ondertussen gekookt door twee zachte eitjes. 

Veertig eitjes, vier vlaaien en enkele sloten koffie later begon het 

kaartspelen. ‘Schuppe troef’ hoorde ik nog roepen, het kleingeld lag 

op tafel en veranderde regelmatig van eigenaar. 

 

Bedankt aan onze afwassers! 
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Zondag 2 oktober: 

Mountainbike 

Onze herfst mtb-tocht staat gepland op zondag 2 oktober. 

We voorzien een grote en kleine toer.  

Vertrekken doen we aan “Ons Plekje” omstreeks 9u00. 

Inschrijven is niet nodig.  Zorg wel dat je banden en longen voorzien 
zijn van voldoende lucht.  

Afsluiten doen we met een natje en een droogje. 

vrijdag 7 oktober: 

Dorpskwis 

Gene tijd om te gaan ‘vissen’, we moeten gaan kwissen. 

Hoor eens rond, wie dat er komt? 

Ploegen van 4 tot 6 personen, indien nodig nog enkele bij klonen. 

Wanneer? Vrijdag 7 oktober om 20:00 

Waar? Parochiezaal  

Inschrijven? Ja, bij Kurt: 0473 91 03 27 of via 

              lgwiekevorst@gmail.com 

mailto:lgwiekevorst@gmail.com
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Zondag 25 september: 

Eetdag en prijsuitreiking 

Hopelijk dit jaar terug volle zalen, zodat we alles kunnen blijven be-
talen? 

Jullie moeten niet nadenken over wat klaar te maken, daar  zullen wij 
wel over waken. 

Aan de formulieren hebben we lang zitten verbeteren, die op het 
hoogste schavotje zullen we eren. 

Waar? Parochiezaal 

Wanneer? Zondag 25 september, welkom vanaf 11u45 om een hap- 

           ke te eten. Reserveren niet nodig. 

Prijsuitreiking? Omstreeks 17u. 
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Donderdag 21 april: 

Koken voor mannen #2 

 
Normaal zitten we zo ver in het voorjaar niet met onze kookles, maar 
nood breekt wet. 
 
We hadden weer een hele boodschappenlijst toegestuurd gekregen. 
Gaande van pruimen tot prei en eieren tot chocolade. Welke combi-
naties er gemaakt moesten worden, dat vertelt ons menu wel. 
 
Onze zaal stond nog maar amper klaar en de eerste kooklustigen 
kwamen al binnen. Propere schorten, scherpe messen en grote hon-
ger. Zonder grote honger kunt ge bij ons niks komen doen. We laten 
niks verloren gaan hé. Al wat we fabriceren, zal ook verorberd wor-
den. 
 
Eerst een hapke: bitterballen, staat op de menu af te lezen. Die van’t 
frituur waren er niks tegen. Zo efkes 24 bitterballen gemaakt met 
een gemiddelde diameter van 7 cm. Gelukkig dat we er maar ene 
moesten binnenspelen, zou anders ni goed gekomen zijn. Voor 
smaak een 11/10.  
 
Om het snackske wat te compenseren een ‘magere erwtensoep’ op 
smaak gebracht met ne knolselder. Ni slecht. 
 
Ik ga hier nu niet de hele menu uit de doeken doen, want dan krijg ik 
weer honger. Enkel nog efkes vermelden: champignons, witloof, 
pruimen, varkensgebraad, witte chocomousse, advocaat. 
 
Dit was tevens de laatste kookles van deze winter (lente) en dus 
mocht onze kok Leo ook nog effe bedankt worden voor zijn inspan-
ningen. Dankzij hem liep er niet(s) te veel mis. 
 
Uiteindelijk hebben we gezamenlijk onze schouders onder den opkuis 
gezet en waren we binnen ne klik en ne klak klaar. 
 
Sfeer en gezelligheid: 10/10. 
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Vrijdag 9 september: 

Ontspanningsavond 

Vorig jaar weken we af van onze normale invulling van de ontspan-
ningsavond, maar toch sloegen we hier de nagel op de kop.  

Wie herinnert er zich nog onze “melkboer” of de Kris die geen zittend 
gat had (behalve dan dat het op ne velo zou zijn). 

Dit jaar weer iets anders. Ooit al op ons podium gestaan, maar nu de 
wereld aan het rondtrekken met een nieuwe show.  We verwelkomen 
graag Stefan Laenen: beter gekend als een onderdeel van Imitato. 

Waar? Zaaltje van De Compagnon 

Wanneer? Vrijdag 9 september om 20u00.  

                 Welkom vanaf 19u30. 

Deelnameprijs? 12 euro, maaltijd inbegrepen (vidé met brood). 

Inschrijven? Via je bestuurslid, via Kurt (0473/910327) of via  

                   lgwiekevorst@gmail.com  
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Vrijdag 22 juli: 

Teppesol en Kubben 

Als we dit jaar ons tent opzetten, dan is het om te spelen. En niet 
om ongebruikt terug af te breken. 

Deze keer zal onze tent opgesteld staan op de terreinen van De 
Witte Lelie aan Itegemseweg 98. 

Na twee jaar werkloosheid zullen we zorgen dat onze sollen en tep-
pen terug opgeblonken zijn. Trouwens waar staan die eigenlijk? 

Zij die geen geld willen inzetten, spelen dan maar een spelletje 
Kubb. Misschien kunnen ze onze koning van den troon stoten? 

Eerste worp om 19u. Later aansluiten kan natuurlijk ook. 

Ons weide-café zal ook geopend zijn, zodat we de dorstigen onder 
ons kunnen laven en de hongerigen kunnen spijzen. 
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Zaterdag 7 mei: 

Trappistentocht 

 
Eindelijk. We mogen nog eens. 
Na twee jaren om snel te vergeten, kan eindelijk onze Trappisten-
tocht nog eens doorgaan. 
 
De voorbereidingen (het voordrinken??) was al enige tijd bezig. Het 
uitstippelen van het parcours, keuze van den Trappist en de Hemelse 
Hapjes werden hier niet bij vergeten. Ge weet, als we iets doen, 
(proberen) we het goed te doen. 
 
Het parcours was snel in orde, hier en daar een barak of schuur en 
we konden verder. Maar dien Trappist is toch andere koek (bier ei-
genlijk). Achel doet niet meer mee, de laatste 2 paters zijn naar 
Westmalle verhuisd en hierbij verliezen ze het recht om nog Trappist 
genoemd te worden.  
Dan wijken we uit.  
 
Den Amerikaanse Spencer heeft het ook voor bekeken gehouden, 
wegens te weinig opbrengst. Dan is de keuze al beperkter. We hou-
den de klassiekers en vullen aan met een blonde Italiaan en nen don-
kere Oostenrijker (hoe bizar dit ook mag klinken).  
Achteraf gezien niet echt een goede keuze. Naar mijn bescheiden 
mening waren deze niet te drinken. Ge ziet, dat voorproeven heeft 
dan toch geen effect gehad. 
 
Den dag zelf dan. Locaties worden opgesteld en proper gezet, hapjes 
werden geprepareerd en den drank werd rondgebracht. De monniks-
pij werd fris uit de kast gehaald (alhoewel). 
 
We hadden twee soorten deelnemers. Zij die tijdig vertrokken en zij 
die de laatste minuut afwachtten om te vertrekken. Uiteindelijk zijn 
er 170 deelnemers vertrokken en ook terug binnen gekomen. De toe-
stand van iedere deelnemer was weliswaar wat verschillend. 
 
Lovende commentaren, af en toe een beetje ‘echte’ commentaar. 
Zijn er werkpunten? Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan 
doen. 
 

En dat we ze nog dikwijls mogen mogen. 
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OPROEP - OPROEP - OPROEP  
 

Je leest het. Drukke dagen voor de boeg! 

Om het allemaal een beetje leefbaar te houden en vlot te kunnen 
laten verlopen, zijn we op zoek naar vele helpende handen. 

Kan jij je enkele uren vrijmaken tijdens ons Hoeveweekend om te 
helpen? Laat het ons weten via een bestuurslid of via mail. 

We zoeken toogpersoneel, keukenpersoneel, garçons en afruimers 
voor in de tent. Juryleden voor Het Spel Zonder Grenzen, ... 

Misschien zie jij het wel zitten om 1 of meerdere keren in te sprin-
gen dit weekend? We bieden u een leuke sfeer, met keitoffe men-
sen.  

Je gaat niet omkomen van dorst of honger. Waar wacht je nog op? 

Wat past er jou? Duid aan en bezorg het ons. 

* Vrijdagavond: vanaf 18u 

* Zaterdagochtend: tent: 8u - 12u30u;  

* Zaterdagmiddag: tent: 12u - 18u 

    Spel zonder Grenzen:  11u30 - 18u 

* Zaterdagavond: tent 17u30 - ... 

* Zondagochtend: tent: 10u - 16u 

* Zondagmiddag : tent: 14u - 20u 

* Zondagavond:  19u– ... 

Uren zijn richturen en mogen ook gecombineerd worden. Spreek af 

met je bestuurslid of verantwoordelijke planning. 

Kunnen wij op jullie rekenen? Alvast bedankt!! 
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 Zondag 12 juni: 

Fietstocht met picknick 

We weten ze wel te kiezen, de dagen dat we iets moeten organise-
ren. Een zonovergoten zondag voor onze fietstocht met picknick.  
 
Alleen hebben we deze keer onze fiets thuis gelaten. Nieuwe aan-
winsten in onze bestuursploeg, zorgen voor nieuwe ideeën over on-
ze activiteiten. Via via hadden we een huifkar geregeld en moest er 
paardenkracht zijn. Onze chauffeur van dienst kwam aanzetten met 
een heleboel paarden, verpakt in een blauwe kleur. 
 
Hoewel Averegten aangekondigd was, is de tocht richting Kruiskes-
berg te Bevel gegaan. Daar bevindt zich een mooi keerpunt voor 
onze paarden. :-) Natuurlijk werd er een stop ingelast zodat er ge-
recupereerd kon worden van het harde werk. Het bleek nodig  te 
zijn. Vochtgehalte en suikers veel te laag. Sjans dat het Kruiske 
open was. 
 
Niks dan lachende gezichten op onze huifkar. En niet alleen bij de 
klein mannen. Dat is al eens plezant hé, om gevoerd te worden. En 
dan terug richting huiswaarts. 
 
Bij aankomst in Wiekevorst, stond het buffet al klaar. We werden 
vriendelijk ontvangen op Hoogbraak en staken onze benen snel on-
der tafel. Als ex-
traatje nog een 
fris dessertje dat 
perfect onze acti-
viteit afsloot. 
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Wat je niet mag missen: 

 

 
Noteer reeds op jullie kalender: 
 
• Fietsfotozoektocht: vanaf maandag 20 juni  

• Hoevefeesten: vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli 

• Teppesol en kubben: vrijdag 22 juli 

• Ontspanningsavond: 9 september 

• Eetdag en prijsuitreiking: zondag 25 september 

• Mountainbike: 2 oktober 

• Dorpskwis: 7 oktober 

• Koken voor mannen: 13 oktober 

• Katogentocht: 4 november 
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Vrijdag - zaterdag - zondag  

8 - 9 - 10 juli: Hoevefeesten 

De agrarische hoogdagen in Wiekevorst komen er weer aan. Drie 
dagen lang vertoeven op een weide, een biergeur, ronkende moto-
ren, fun en plezier. Precies de aankondiging van Rock Werchter. 

Maar wij weten beter. Nog nooit zat ons Hoeveweekend zo vol. We 
gaan van start op vrijdagavond en trekken de stekker (trekker) er 
pas uit op zondagnacht. 

 

Wat staat er op ons programma? 

Vrijdag 8 juli: 

- Hoevejogging: inschrijven vanaf 18u, start omstreeks 18u45 

- Doorlopend mosselen te verkrijgen 

 

Zaterdag 9 juli:  

- Hoevewandeling: inschrijven vanaf 7u, afstanden 4,7,14,20,                            

   25 en 30 km mogelijk. 

- Spel Zonder Grenzen: vanaf 12u, vooraf in te schrijven 

- Prijsuitreiking Spel Zonder Grenzen: 20u, aansluitend Feest- 

   je zonder grenzen  

- Doorlopend mosselen te verkrijgen 

 

Zondag 10 juli: 

- Gymkana, tractorbehendigheidswedstrijd vanaf 10u 

- Restaurant vanaf 11u30, doorlopend tot het eten op is 

- Fietszoektocht: vanaf 13u, inschrijven in tent 

- Boerenbal: vanaf 21u 


