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Voorwoord

Bladvulling

We hadden er goede hoop op. Toen we het Gildenleven van juli aan
het opmaken waren, werden verschillende maatregelen teruggedraaid en konden we stilaan terug naar ons gewone leven gaan. Dit
waren de letterlijke woorden uit de vorige editie van ons Gildenleven.
Maar het mocht niet zijn. De afgelopen periode is dan ook één om
snel te vergeten. Maar we laten onze moed niet zakken. We behouden ons programma en zullen telkenmale goed afwegen wat kan en
niet kan.
De eerste activiteit van oktober is onze dorpskwis. Voorzien op 2
en 23 oktober. Stel een ploeg samen en kom jullie samen amuseren. Je hoeft geen bolleboos te zijn, enkel veel weten over de juiste
onderwerpen helpt.
Na een avond binnen zitten, trekken we er op 4 oktober met onze
mountainbike op uit. Geoefend of niet geoefend, we voorzien 2
groepen zodat iedereen aan z’n trekken komt.
Op 15 oktober en 19 november zouden de kookpotten terug uit de
kast moeten komen voor onze kooklessen voor mannen. Maar
aangezien dit met bereiding van voeding te maken heeft, hebben we
besloten om in het najaar geen kookavonden te organiseren.
Katogentocht 6 november: een leuke en ontspannende buitenactiviteit.
Onze bedankavond, Kempische Ardennenwandeling, bowling
en onze winterwandeling moeten nog besproken worden volgens
de dan geldende maatregelen.
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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Resto Drive –In
2020

Bezinning
Dat je kunt lopen, zien, tasten, horen, ruiken
en voelen, is dat vanzelfsprekend voor jou?
Dat er bloemen, bomen, zon, maan en sterren
zijn, heb je daar ooit bij stil gestaan?
Boeit het je nog, dat elk seizoen zijn eigen kleuren heeft?
Dat er elke morgen een nieuwe dag begint, dat er vriendschap bestaat, dat mensen verliefd kunnen worden, dat er kinderen geboren
worden?
Het leven wordt maar echt een wonder als niets meer vanzelfsprekend is, als je een glimlach ervaart als een gave en elke dag als een
stuk leven dat je gegeven wordt.
Bouw geen muren om je heen, want dan zie je het echte leven niet
meer.
Ga op weg met mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk
kan worden.
Geloof in jezelf en in het leven.
Droom niet over wat zou kunnen, maar begin eraan.
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Wat voorbij is:
20 juni tot eind augustus:
Fotozoektocht

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

www.wiekevorst.landelijkegilden.be
Elk jaar hetzelfde verhaal. Formulier afhalen voor deelname aan
de fotozoektocht. Vooraf de foto’s al eens bekijken en dan nog een
route uitstippelen.

- Het geen makkelijke periode was voor jullie en voor ons. Tuurlijk

Haha, foto 1 al gevonden nog voor ik van mijne fiets was gesprongen. Dat gaat hier goed komen. 2, 3 en 4 volgden goed. Ondertussen wat minder foto’s op mijn blad, op naar de volgende locatie. Vraag me niet welke foto het was, maar op een gegeven
moment zat ik toch in de knoei. Niks te vinden... Planneke nog
eens goe bekeken... Sta ik hier wel goed?? Neen is het antwoord,
iets te kort door de bocht gegaan.

- We er zo naar uitkijken om terug onze normale activiteiten te kun-

Herken je je hierin? Velen denken ja, maar zullen niks zeggen :-))

weten we dat.

nen aanbieden.
- Dat ik als redacteur constant mijn teksten moest aanpassen en er
niet van zal schrikken dat er toch nog iets mis gelopen is.
- Als je weinig tot niks organiseert je ook geen inspiratie vindt tot het
neerschrijven van wat zever in deze rubriek.

Al het harde werk om alle foto’s aan een locatie te linken moet uiteraard beloond worden. Onze eetdag met prijsuitreiking werd omgewisseld naar een cafédag met prijsuitreiking.

- wij afgelopen periode ons brein serieus hebben moeten pijnigen om

De omstandigheden deden ons dit beslissen en zo kreeg toch iedere deelnemer zijn inschrijvingsgeld terug in de vorm van een
waardevolle prijs.

- we het misschien ook positief kunnen bekijken om onze activiteiten

bepaalde activiteiten toch te laten doorgaan.

te vernieuwen.

- indien je vragen of suggesties hebt, je gerust contact mag
opnemen met een bestuurslid of via ons mailadres:

lgwiekevorst@gmail.com.
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Maandag 28 december:

Zaterdag 11 en zondag 12 juli:

Winterwandeling

Hoevefeesten Resto Drive-In

Naar waar we wandelen, weten we voorlopig nog niet. Maar dat we
gaan wandelen dat staat vast, als het virus het toelaat.
Vertrek om 19.30u aan ‘Ons Plekje’ voor een frisse neuzenwandeling.
We voorzien een tussenstop zodat we onze voeten en handen kunnen verwarmen en onze inwendige mens kunnen versterken.
Deelname is gratis. Inschrijven niet nodig.
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Lang werd er gevreesd dat er niet veel activiteiten konden doorgaan deze zomer omwille van Corona-maatregelen. Maar dan
kennen ze de vrijwilligers van Fanfare Onafhankelijkheid, KLJ en
Landelijke Gilde Wiekevorst nog niet.
Een jaar laten voorbij gaan zonder Hoevefeesten, neen, dat kan
niet. De handen werden in elkaar geslagen en er werd gebrainstormd over wat er haalbaar is.
Om aan alle maatregelen te voldoen, werd er besloten om een
afhaalrestaurant te organiseren. En dit gespreid over het weekend. Op het menu de vertrouwde gerechten waarvoor menig
bezoeker steeds afzakt naar de weide op de terreinen van De
Witte Lelie. Frit, mosselen, stoofvlees en koude schotel.
Iedereen die reserveerde kreeg een afhaalnummer en -uur toegewezen. De boxen werden samengesteld, auto’s kwamen aangereden en de bestelling werd in de auto geplaatst. Op deze
manier werden er 450 menu’s aan de man (vrouw) gebracht.
Op enkele fouten na verliep dit redelijk vlekkeloos. Sommige
kregen 9 curryworsten in hun handen geduwd die ze niet besteld hadden, maar ze konden er nog mee lachen.
Voor de sportievelingen was er een hoevewandeling met audio
uitgetekend die men in eigen bubbel kon afwerken.
Het waren dan wel geen “echte” hoevefeesten, wij hebben ons
geamuseerd. Maar toch hadden we liever een groep lopers, een
bende wandelaars en ronkende tractormotoren gezien en gehoord.
Volgend jaar dan maar terug een gewone editie? Als het aan
ons ligt wel, maar dat hebben we niet in de hand.
Bedankt aan ieder die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft.
Zowel klant als keukenpersoneel.
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Zondag 19 juli:

Vrijdag 11 december:

Gewestelijke barbecue

Bowling

Deze werd jammer genoeg afgelast, hopelijk komt er volgend jaar
een nieuwe editie.

Speel jij ook al eens graag met de ballen? Heb je ook al eens zin om
alles neer te gooien?
Dan is bowling jouw avondje uit! Spreek af met enkele vrienden /
leden van LG Wiekevorst. En laat zien wat je kan. Misschien kan jij
wel met de eer naar huis!
Eerste worp om 20 uur in bowlingzaal ’t Ven te Herentals.
Voor slechts 10 euro krijg je een paar uur gezonde ontspanning en
op tijd en stond een verfrissing.

Vrijdag 24 juli:
Teppesol en Kubben

Inschrijven niet nodig.
Graag tot dan!

Hoe graag we het ook wilden, achteraf gezien hebben we op dat moment toch de juiste beslissing genomen.
De brouwer was geregeld, de tent was gezet, het weer zat goed.
Maar op vrijdagmorgen werd er een drastische beslissing genomen.
We moeten ten allen tijde de gezondheid van onze leden en onszelf
kunnen garanderen. Geen teppesol of kubben dit jaar.
Nog sneller dan dat ze er stond was de tent afgebroken.
Toch maar een raar gevoel. Een lege weide, tentzeilen en gebinten
op een wagen en geen volk.

Volgend jaar?
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Zondag 6 december:

Vrijdag 11 september:

Kempische Ardennenwandeling

Ontspanningsavond

De Wiekevorstse Stappers, de wandelclub ontstaan uit de Landelijke
Gilde en KFOW, organiseren op bovenvermelde zondag hun KEMPISCHE ARDENNEN WANDELING.
Inschrijven en vertrekken in Café Sportbar, Industriepark 3 Hulshout
tussen 08u en 15u.

Je kan kiezen uit verschillende afstanden ( 5-10-15-20-25 km ).

Van hetzelfde laken een broek. Ontspanningsavond AFGELAST.
Precies enkel maar slecht nieuws wat ik hier mag melden.
Onze act werd gecontacteerd en we hebben hem de vraag gesteld of
we zijn optreden naar volgend jaar kunnen opschuiven.
Afspraak dan op vrijdag 10 september 2021.

Zondag 27 september:
Eetdag + prijsuitreiking
Cafédag
Onze eetdag werd een cafédag. Je ziet, we trachten toch altijd wel
iets te verzinnen om de mensen bij elkaar te brengen. Op deze manier wilden we onze leden toch iets aanbieden als tijdverdrijf.
Ondertussen konden de deelnemers van onze fotozoektocht hun antwoorden verifiëren en hun prijs afhalen.
Alvast bedankt voor jullie deelname!
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Wat je niet mag missen:

Vrijdag 27 november:

(onder voorbehoud)

Bedankavond

Noteer reeds op jullie kalender:
•

Dorpskwis: 2 oktober en 23 oktober

•

Mountainbike: 4 oktober

•

Koken voor mannen: 15 oktober en 19 november

•

Katogentocht: 6 november

•

Bedankavond: 27 november

•

Kempische Ardennenwandeling: 6 december

•

Bowling: 11 december

•

Winterwandeling: 28 december

•

Teerfeest: 22 januari

•

Lichtmiswandeling: 29 januari

Bedankt!
We zeggen het geregeld, maar vaak genoeg? Het is een cliché dat
onze gilde zonder de vele vrijwilligers niet kan draaien. Maar het is
zo.
Daarom zullen de extra helpende handen van het afgelopen jaar
een attentie ontvangen. Niet op onze bedankavond, maar veilig
thuis.
Vrijwilligers worden niet betaald.
Niet omdat ze waardeloos zijn,
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maar omdat ze onbetaalbaar zijn.
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Vrijdag 6 november:
Katogentocht
Wat gaat een jaar toch snel. De dagen zijn serieus aan het korten
en we moeten onze “katogen” weeral boven halen.
Bart (LG) en Bart (KWB) zijn reeds bezig met het uitstippelen van
een nieuw parcours om ons weer door en rond Wiekevorst te leiden
met de zaklamp in aanslag.
Ondertussen is het varken bijna slachtrijp en zijn de koeien gemolken om jullie tijdens de tocht van +/- 8km te voorzien van een boterham met spek en een warme chocomelk of soep.
We voorzien 2 tussenstops buiten, aangezien we na de wandeling
niet binnen terecht kunnen omwille van Covid-19 maatregelen.
Zorg voor goede schoenen of laarzen. We trekken immers door weiden en bossen.
Voor dit alles betaal je slechts 7 euro. Ben je jonger dan 12 jaar
dan betaal je 5 euro. Inschrijven in het Gildenhuis tussen 19u en
20u30. Inlichtingen bij Bart 0477 20 74 33, Bart 0478 57 96 60 of
Steven 0472 79 61 50.
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Vrijdag 2 en 23 oktober:
Dorpskwis
‘t was tijdig doorgegeven, hopelijk heb je een ploeg samengesteld,
kranten gelezen en je IQ wat bijgeschaafd.
Een leuke, laagdrempelige dorpskwis met een resem huis- , tuin– en
keukenvragen.
Aanpassing dit jaar: 2 avonden met slechts 4 ronden.
Dus concreet:
* vrijdag 2 oktober omstreeks 20u00 in parochiezaal De Doornboom
te Wiekevorst. (beperkt aantal plaatsen), maar ook van thuis uit via
Facebook.
* maar ook op vrijdag 23 oktober. omstreeks 20u00 in parochiezaal
De Doornboom te Wiekevorst. (beperkt aantal plaatsen), maar ook
van thuis uit via Facebook.
Voor deelname in het klassement ben je verplicht deel te nemen in
de zaal.
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 5 personen.
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Zondag 4 oktober:

Donderdagen

Mountainbike

15 oktober en 19 november:
Koken voor mannen

Lang genoeg binnen gezeten. Tijd om iets actief te doen. Op
zondagmorgen verzamelen we aan “Ons Plekje” in de Pastorijstraat omstreeks 9u00.
Hier zullen we ons opsplitsen in 2 groepen zodat er voor ieder
wat wils is. De getrainden laten zien wat ze kunnen en de recreanten van dienst gaan een beetje cruisen door onze Kempen.
Zorg dat je fiets opgeblonken is, je bidon gevuld en je benen ingesmeerd met “raketvet”. Alleen zo kan je er pijlsnel vandoor
vliegen.
Nadien drinken we er eentje van de kas en halen alle excuses
boven waarom dat je vanachter bengelde in het peloton.

Hier is altijd veel over te doen, maar je kan pas meepraten als
je effectief meegedaan hebt.

De afgelopen jaren zijn hier al meerdere talenten naar boven
gekomen. Vraag zeker maar eens na bij hun lieftallige echtgenotes. Zij moeten (mogen) de keuken thuis zelfs niet meer
betreden.
Onze chef-kok stelt weer een enkele aangename gerechten
samen en zorgt dat dit tot een goed einde komt.
Zin? Schrijf je in!
Inchrijven:

Inschrijven niet nodig!

Via lgwiekevorst@gmail.com
Via Kurt: 0473/91 03 27
Deelnameprijs: 15 euro per les = 30 euro
Aanvang: 19u15
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