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Voorwoord

Wist je dat:

Het begrip “zomer “ is ondertussen gepasseerd. Jammer genoeg is
het niet de zomer geworden die de meesten onder ons wilden.
We hebben wel mooie dagen gekend, maar de echt zomerse temperaturen zijn uitgebleven. Hopelijk brengt het najaar ons nog wat
mooie dagen.
Ook wij hoopten om deze zomer volop activiteiten te kunnen organiseren en jullie te mogen ontvangen. Maar helaas, regelmatig moesten we zaken uitstellen of annuleren.

- wij zo fier als nen kermisvogel waren toen we onze ontspanningsavond konden organiseren.

Op vrijdag 1 oktober starten we met onze traditionele dorpskwis.
Het is te hopen dat onze kwismaster nog voldoende inspiratie heeft
om eentje op te stellen, na de verschillende kwissen die hij afgelopen
winter samenstelde.
Na een avondje stilzitten, springen we op zondag 3 oktober op onze mountainbike en zwieren we onze beentjes los.
In tegenstelling tot op onze jaarkalender, gaat onze katogentocht
pas op vrijdag 12 november door. Dan zal het zeker donker genoeg zijn.

- we er zelf van verschoten dat de interesse zo hoog was.
- dat we echt hopen dat we nu definitief vertrokken zijn met onze
activiteiten.
- het nu wel een beetje puzzelen is met de datums , om alles wat
verspreid gezet te krijgen. Zo blijven we het best te vriend met
onze collega’s - vereniging - concurrenten.
- ik eigenlijk uitkijk naar ons teerfeest. En bij deze is het woord gevallen. Misschien moeten we hier ook al eens stillekes aan beginnen denken.
- ik beroep kon doen op een vliegende reporter / fotograaf / cameravrouw, zodat alles toch geregistreerd werd op de ontspanningsavond.

In de planning staat voor zondag 5 december de Kempische Ardennnenwandeling aangestipt.

- er ten tijde van het opstellen van dit Gildenleven, er zwaar gewogen en geteld werd om de schiftingsvragen van onze fietszoektocht op te lossen.

En voorzien we op vrijdag 3 december onze jaarlijkse bowling.

- je later deze info / antwoorden nog doorkrijgt.

Het jaar wandelen we uit tijdens onze winterwandeling op maandag 27 december.

- je meer foto’s vindt op onze website:

Toch al iets om naar uit te kijken en zo onze herfst– en witeravonden
mee op te vullen.
Moest er iets wijzigen, dan zal u het op gepaste tijden vernemen.
Alvast veel plezier gewenst!

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.

Het bestuur
Neem eens een kijkje op onze website
www.wiekevorst.landelijkegilden.be
Volg ons ook op facebook!
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Ledenvoordelen
Als lid van Landelijke Gilden maak je deel uit van een toffe bende
van plattelandsliefhebbers. Fijne mensen met een voorliefde voor
goed eten, fietsen en wandelen, tuinieren, zorgen voor elkaar en
voor het dorp, .... en natuurlijk: met een voorliefde voor den
(boeren)buiten.
Als deel van de grootste plattelandsvereniging van Vlaanderen kan jij
rekenen op een breed aanbod aan activiteiten waarop jij en je gezin
meer dan welkom zijn!
Leesvoer
Ledenblad Buiten: krijg 6 keer per jaar ons ledenblad Buiten in de
bus, boordevol interessante plattelandsverhalen, tuintips, boeiende
reportages...
Libelle-Nest: samen met ons ledenblad Buiten ontvang je automatisch de Libelle Nest, het beste van 't buitenleven en lifestyle in één
magazine.
Korting op : Knack:, Libelle, Vakblad "Het Schaap", EquiTime, Voordelig abonnement op Boer&Tuinder: met Boer&Tuinder haal je wekelijks het land- en tuinbouwnieuws in huis. Als lid Landelijke Gilden
kan je je voor een voordeeltarief abonneren.
Activiteiten
Alle activiteiten: in jouw eigen dorp, twee dorpen verder of aan de
andere kant van het land? Waar er ook een activiteit van Landelijke
Gilden doorgaat, als lid neem je deel aan de activiteiten die jij kiest,
dus niet alleen diegene in jouw eigen dorp!

Bezinning

Het leven is een vooraf uitgestippelde weg, vol met oneffenheden, bergen en dalen.
Het leven is een kaars die langzaam
opbrandt tot er niets meer rest.
Het leven is snel gestreden, een
oorlog vol tegenstrijdigheden, begrip en onbegrip, liefde en haat.
Het leven is een film die men afdraait, aan het einde rest enkel nog
de herinnering.
Het leven is vergankelijk, een nietig
onderdeel binnen het heelal dat terugkeert tot stof en as.
Het leven,... ja, het leven is zo kort, maar ook fijn en uniek, laten we
er daarom van genieten en gelukkig zijn.

Voor het hele gezin: jouw lidmaatschap geldt voor het hele gezin. Je
kan er dus gerust met z'n allen op uittrekken naar een activiteit en
geniet dan allemaal van hetzelfde voordelige ledentarief of jullie mogen zelfs
gratis deelnemen!
Verzekering voor het hele gezin: wanneer je er met het hele gezin op
uittrekt naar een activiteit van Landelijke Gilden, is ook het hele gezin verzekerd tijdens de deelname aan de activiteit.
Korting bij: Plopsa, Lunchgarden, De Banier, Fritel, ...
Zie website : https://www.landelijkegilden.be/ledenvoordelen
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Wat voorbij is:
Eind juni tot begin september:
Fiets-fotozoektocht
Toch nog één constante in ons programma: onze zomerzoektocht.
Onze formulieren waren nog niet rondgedeeld, of we moesten al
op plaatsen nieuwe deelnemingsformulieren gaan droppen. Mensen hadden blijkbaar nood aan een nieuwe uitdaging.
De toer ging richting Itegem en Heist op den Berg. Maar of dat
onze deelnemers dezelfde toer afgelegd hebben als onze bestuursleden die de zoektocht uitgestippeld hebben, dat betwijfel ik. Volgens de stafkaart waren er meerdere mogelijkheden om van de
ene locatie naar de andere te gaan.

Maandag 27 december:
Winterwandeling
Naar waar we wandelen, weten we voorlopig nog niet. Maar dat we
gaan wandelen dat staat vast, als het virus het toelaat.
Vertrek om 20u00u 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.

Over de foto’s daarentegen, zal niet veel discussie zijn. Een getraind deelnemer van deze zoektocht bestudeert vooraf reeds de
foto’s zodat hij bij de kleinste glimp reeds kan zeggen: dat is ‘em!!
Dit jaar lukte het inzoomen op de attributen niet echt goed met de
camera. Maar werd het wel wat moeilijker gemaakt omdat er plots
wegenwerken opdoken en straten opengebroken werden. Gelukkig
hadden ze de spiegel laten staan.
Onze schiftingsvraag, volledig in het thema van Landelijke Gilde,
deed uiteraard ook zijn werk en op deze manier hadden we een
waardige winnaar.
Hoe vaak we opnieuw gestart zijn met het tellen van de mais, laat
ik hier achterwege.
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Zondag 5 december:
Kempische Ardennenwandeling
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 ).
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Vrijdag 10 september:
Ontspanningsavond
Half augustus een telefoontje naar onze act van den avond. Sprong
dien een gat in de lucht toen hij hoorde dat we onze avond gingen
laten doorgaan.
Het ging ook voor ons een grote verrassing zijn wat er uit de grote
hoed getoverd werd. Deze act hadden we eigenlijk blindelings vastgelegd op aanraden van onze vorige buikspreker. Deze vertelde met
zoveel lof over hem, dan we eigenlijk ni anders durfde. Zeker als ge
weet dan dien typ helemaal uit Ieper moest komen om dan in het
grote Wiekevorst te komen optreden.

Hierbij het relaas van de avond:
Vrijdag 10 september ‘s avonds om een uur of acht.
Werden alle leden eindelijk terug in ons parochiecentrum verwacht.
Heerlijk om alle aanwezigen terug te zien tussen pot en pint
Ook van het belegd pistoleetje of gevulde wrap werden we al goed
gezind.
De Kurt meldde dan ook aan de microfoon op dit LG-privé-festijn.
Dat het mondmasker de hele avond even uit onze gedachte mocht
zijn.
Na het eten volgde er een geweldige komische goochelaar vooraan.
Hij verkoos ook assistenten uit onze leden, vrij spontaan.
Een ring wegtoveren terwijl we met argusogen zijn handen volgden
met gemak.
Ze waren altijd boven tafel, maar de ring kwam toch tevoorschijn
aan een sleutelhanger in een vastgeritste portefeuille uit zijn binnenzak .

Vrijdag 3 december:
Bowling
Let op nieuwe datum!!
Elke speler speelt twee ballen na elkaar (een frame), uitgezonderd
bij een strike, in welk geval de pins allemaal in de eerste worp al
omver zijn gegooid. Als de speler erin slaagt om de tien pins om te
gooien in twee beurten dan heeft hij een spare gegooid. Als de speler bij de eerste beurt geen enkele pin omgooit en bij de tweede
beurt alle pins tegelijk, geldt dit als een spare, niet als een strike.
Een spel (game) bestaat uit tien beurten (frames). Elke omver geworpen pin levert één punt op. Als een speler een strike geworpen
heeft, krijgt hij de punten van de twee worpen erna bij de tien punten van de strike zelf. Zo kan een strike dus maximaal 30 punten
opleveren. Bij een spare komt er maar één worp extra bij. Een spare
kan dus maximaal 20 punten opleveren. Als een speler bij de tiende
beurt een strike of een spare gooit, krijgt hij respectievelijk twee of
één extra beurt om de extra punten voor de strike of spare te kunnen verdienen. Deze punten tellen dan maar alleen bij de strike of
spare mee en worden niet nog eens extra bijgeteld. Op deze manier
kan een speler dus 12 strikes gooien in één spel. In dit laatste geval
wordt gesproken van een "perfect game". Een perfect game is 300
punten (10 x 30)
Zullen we gewoon een spelleke spelen in plaats van de regeltjes
van buiten te leren? Wat denk je?
Vrijdag 3 december, 20u00, bowlingzaal ‘t Ven te Herentals.
Vooraf inschrijven niet nodig. Kostprijs 10 euro, de rest betaald de
kas.

Ook Steven Vannueten mocht assisteren en kreeg op zijn hoofd een
gevulde kelk.
De zoon van Wendy mocht pompen met Steven zijn gestrekte arm
en prompt gaf de andere elleboog melk.
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Vrijdag 12 november:
katogentocht
Let op nieuwe datum!!
Met een weekje vertraging maar daarom niet slechter, onze katogentocht.
We hebben ondertussen een gans jaar de tijd gehad om onze katogen op te blinken, tijd om ze dus nog eens boven te halen.
Wat voorzien we ?

Allemaal toch verbaasde blikken als er een tafeltje van het podium in
de zaal vloog.
Zelfs Marja Vets greep mee het tafelkleedje vast en het bleef omhoog.
Straffe trukken, amai, weeral niet gezien hoe het nu echt zat.
De Kris Meuris had echter door wanneer hij omhoog moest met zijn
gat.
Hij zat op een oude houten vouwstoel met onzichtbare elektriciteit ,
in het vlak of in de poot.
Telkens de goochelaar in zijn linker vestzak neep, sprong Kris omhoog van een te hoge energiestoot.
Wat hebben wij gelachen, wat hadden we plezier.
We kregen zelfs info over een truuk op papier.

•

Een uitgestippeld parcours.

•

Soep en chocomelk onderweg.

•

Spek met eieren bij aankomst.

Wanneeer? Vrijdag 12 november
Vertrek? Tussen 18u30 en 20u30.

Terplaatse inschrijven: volwassenen 8 euro, kinderen 5 euro.

Daarna sloten we af met een heerlijk dessert : chocomousse, tiramisu, enzovoort.
‘T was weeral een geslaagde avond zoals het hoort.
Verslaggever ter plaatse, voor de goochelaar begon,
Ilse Vermeulen, in de aanslag met hare Nikon ;-)

Foto’s te bekijken op de website van onze gilde !!

Nu nog wachten op den donkere ...
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Donderdagen
14 oktober en 18 november:
Koken voor mannen
Helaas, speculaas.
We gaan de kat nog niet bij de melk zetten.
Om geen onnodige risico's te nemen in onze activiteiten, hebben we
besloten om onze kookavonden voor mannen voorlopig op te schorten en uit te stellen naar een latere datum.
Het gepruttel in de potten, de hopen afwas en de gezelligheid van
‘mannen onder elkaar’ zal dus voor een latere datum zijn.
We houden jullie op de hoogte.
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Zondag 3 oktober:

.

mountainbike
Gezonde geest in een gezond lichaam. Dat is alles wat telt. Makkelijker gezegd dan gedaan.
Op vrijdag hebben we onze dorpskwis gepland, hier zullen we onze
hersenen al wel genoeg mee trainen. Nu onze fysiek nog.

Geen probleem!
Onze herfst mtb-tocht staat gepland op zondag 3 oktober.
We voorzien een grote en kleine toer.
Vertrekken doen we aan “Ons Plekje” omstreeks 9u00.

12

9

Wat je niet mag missen:

Vrijdag 1 oktober:

Noteer reeds op jullie kalender:

Dorpskwis

•

Dorpskwis: 1 oktober

•

Mountainbike: 3 oktober

Tijd om te kwissen! Da mogen we niet missen.

•

Koken voor mannen: 14 oktober UITGESTELD

•

Katogentocht: 12 november

Terug in onze oude vertrouwde parochiezaal. Onze Willy heeft ni
liever, ook al had hij dat ni slecht gedaan, dat online kwissen.

•

Koken voor mannen: 18 november UITGESTELD

•

Bedankavond: 26 november AFGELAST

•

Kempische Ardennenwandeling: 5 december

•

Bowling: 3 december

•

Winterwandeling: 27 december

Maar wij mensen van de Landelijke Gilden, komen liever onder de
mensen.
Hoor eens rond en stel een ploeg samen van 4 tot 6 personen . Verzin een ploegnaam en verdiep u nog snel even in de kranten en media. Wie weet kan jij met je ploeg met de eer gaan lopen en een
volledig jaar aanzien krijgen in Wiekevorst en ver daarbuiten.
Wanneer?: Vrijdag 1 oktober om 20:00
Waar?: Parochiezaal

Inschrijven?: Ja, bij Kurt: 0473 91 03 27 of via lgwiekevorst@gmail.com
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