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Voorwoord 
 
Na een warme zomer moet het najaar voor wat afkoeling zorgen. 
Maar dat merken we niet in onze programmatie. 
September sloten we af met onze eetdag en de prijsuitreiking van 
onze foto-fietszoektocht. Het verslag volgt ... 
 
Oktober is ook altijd een drukke maand. We starten met iets sportief. 
Onze mountainbiketocht staat gepland op zondag 2 oktober. 
 
Op vrijdag 7 oktober testen we onze hersencellen uit met onze 
Dorpskwis. Wat hebben we het voorbije jaar opgestoken? Uit welke 
krant heeft onze kwismaster zijn vragen gehaald? 
 
Laatste activiteit voor oktober: Koken voor Mannen. Donderdag 
13 oktober lijkt ons daar uiterst geschikt voor. s’Avonds al wat don-
kerder en de honger wat groter. 
 
Kan je van een wandeling genieten? Ben je niet bang in het donker?
Hou dan zeker vrijdag 4 november vrij voor onze katogentocht. 
Wij zorgen dat de reflectoren weer zullen schitteren. 
 
De tweede kookles voor mannen van het najaar zal doorgaan op 
donderdag 17 november. Die dag mag je je schoofzak iets be-
perkter houden. We zorgen ervoor dat je tijdens deze les je schade 
wel inhaalt. 
 
Voor dat we het weten zitten we in december, ook hier weer een 
paar klassiekers. De Kempische Ardennenwandeling te Hulshout 
op zondag 4 december. Hopelijk zijn je wandelschoen al proper 
van  de katogentocht? 
Zin in een partijtje Bowling op vrijdag 9 december en een goede 
winterwandeling die voorzien is op dinsdag 27 december? 
 
Veel leesplezier. 
 
Het bestuur 
Neem eens een kijkje op onze website 
www.wiekevorst.landelijkegilden.be  

Volg ons ook op facebook!  
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Wist je dat: 
 

- ons kaarske uit was na de Hoevefeesten? 
 
- er 1050 kg mosselen, 600 kg frit, 130 kg stoofvlees, 100 koude 
schotels en 275 l ijscrème verorbert zijn? 
 
- de koelwagen van den drank helemaal geplunderd was. 
 
- we kunnen terug kijken op geslaagde feesten, zonder incidenten. 
 
- het Spel zonder Grenzen een mooi plaatske gekregen heeft op 
zaterdagmiddag. 
 
- we weinig regen hebben gehad tijdens de duur vn onze fiets-
fotozoektocht. Hoe zou dat nu komen? 
 
- onze ontspanningsavond een mooi succes kende, toch zeker wat 
betreft inschrijvingen. 106 lijkt me een mooi getal om volgend jaar  
te evenaren of zelfs verbeteren. 
 
- er toch nog koffie was  op onze ontspanningsavond. 
 
- we taart voor 120 personen hadden voorzien, maar eigenlijk gene 
overschot hadden. 
 
- Er toch weer mensen waren die het vertikte om hun deelnamefor-
mulier van de zoektocht  binnen te brengen. 
 
- Er goeie gokkers tussen de deelnemers zitten, met een verschil 
van 3 kurkenstoppen op de schiftingsvraag. 
 
- 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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 Vrijdag 9 december: 

Bowling 

Kom mee bowlen in een gezellige, ongedwongen sfeer. 
Geniet tijdens het spelletje van het gezellig samenzijn. 
 
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.    
 

Vooraf inschrijven niet nodig! 
Graag tot dan!   

 

 

 
 

Dinsdag 27 december 

Wandeling, door en rond Wiekevorst 

Onze winterwandeling is de afsluitende activiteit van het kalender-
jaar.  

Samen in groep een wandeling door de duistere avond. Een stop-
plaats om ons even te verwar-
men en dan terug richting 
“Wikkeveust”. 
 
We verzamelen om 20o00 aan 
Ons Plekje. 

Veel wandelplezier. 
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Bezinning 

 

Twee zaden lagen naast elkaar in de aarde. 

 

Het ene zaad zei: 

“Ik wil graag groeien! 

Mijn wortels, diep in de aarde sturen, 

mij als een klein plantje door de aarde breken 

om dan samen met het zonlicht krachtig omhoog te groeien. 

Dan zullen bladeren zich ontvouwen 

en ik zal met hen de komst van de lente vieren. 

De zon zal me verwarmen, 

de wind mag me heen en weer bewegen 

en ik zal de ochtenddauw op me voelen. 

Ja, ik wil graag groeien!” 

 

En zo groeide dit zaad op tot een krachtige plant. 

 

Het tweede zaad sprak: 

“Ik ben bang. 

Als ik mijn wortels diep in de aarde stuur, 

weet ik niet wat me daar wacht.   

Ik vrees dat het mij pijn doet 

of dat mijn stam er schade door zal lijden 

als ik door de aarde heen breek. 

Ik weet ook niet wat daar boven de aarde op me loert. 

Er kan zoveel gebeuren als ik groei. 

Nee, ik blijf liever hier in veiligheid 

en wacht af tot het nog veiliger wordt.” 

 

En zo bleef dat zaad in de aarde en wachtte. 

 

Op een ochtend kwam er een kip voorbij. 

Ze scharrelde met haar poten in de aarde naar iets eetbaars. 

Na een poos vond ze het wachtende zaad en at het op. 
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Wat voorbij is: 
 

Vrijdag - zaterdag - zondag  

8 - 9 - 10 juli: Hoevefeesten 

Met dit verslag beginnen we eens achtersteveu. 
 
Bedankt aan al onze helpers. Groot – klein, man – vrouw, jong – 
oud, ... het speelt allemaal geen rol. Zonder jullie zijn onze Hoeve-
feesten 2022 niet tot wat ze dit jaar geworden zijn. 
We weten dat het goed zit bij onze leden om vrijwilligers op te 
trommelen. Een oproep in het vorige Gildenleven, een telefoontje, 
... vele plaatskes werden snel ingevuld. 
 
En dan nu over naar het verslag. Het zal moeilijk te beschrijven 
zijn in tekst, maar we proberen. 
 
Na een intense week van klaarzetten en (toch wel) een beetje zoe-
ken van hoe deden we dat nu weer, zijn we er toch in geslaagd om 
tegen vrijdagavond 17u alles in gereedheid te brengen. Ook al was 
het ne nipte. Twee avonden geen beschikbaarheid van de tent om-
wille van andere festiviteiten, deed onze week snel voorbij vliegen. 
De omroeper van dienst om onze jogging te animeren, stuurde 
zijn kat. Gelukkig werd er nog spoedig vervanging gevonden in 
iemand die nog geen kater had. Een grote jeugdreeks, de G-
sporters, allen waren op het appel. Dan het grote werk.             
 
Wat kies ik? 1, 2 of 3 toeren? Een 350 lopers verdeeld over de 3 
reeksen zetten ons weekend sportief in. Sommigen zagen af en 
waren blij de finish te halen, anderen hadden spijt dat ze gene 
toer meer gelopen hadden. Het zal dan voor de volgende keer zijn. 
Nog snel een fritje steken, en een mosseltje verorberen om het 
geheel door te spoelen met een trappist. Dat staat symbool voor 
onze vrijdagavond. 
 
Zaterdagmorgen al vroeg uit de veren. Want die wandelaars, dat 
zijn vroege vogels. Het kwam rustig op gang maar uiteindelijk zijn 
er meer dan 530 wandelaars vertrokken om de (verre) omgeving 
van onze tent te gaan verkennen. Soep hadden ze deze keer ni 
van doen, het warme weer zal daar voor iets tussen zitten.  
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Vrijdag 18 november: 

Bedankavond 

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! 
Iedere schakel binnen onze gilde is onmisbaar. De vele uren vrije 
tijd die in een vereniging worden gestoken zijn goud waard! 
 
Daarom zullen de helpende handen van het afgelopen jaar uitgeno-
digd worden op de bedankavond van onze gilde. Deze gaat door op 
vrijdagavond 18 november 2020 vanaf 20.00u in het Gildenhuis. Wij 
zetten alvast de nodige drank koud en een eetkraam zal de honger 
stillen. 
Wij hopen je deze avond zeker te mogen begroeten! 
 
Indien je niet aanwezig kan zijn, graag een seintje op 
0473/91.03.27 of op lgwiekevorst@gmail.com  

 

Zondag 4 december: 

Kempische Ardennenwandeling 

De Wiekevorstse Stappers (ontstaan uit Landelijke Gilde en KFOW) 
organiseren op deze zondag hun 'Kempische Ardennenwandeling'. 
Inschrijven kan tussen 8u en 15u. 

Inschrijven en vertrekken in Café Sportbar, Industriepark 3, 
Hulshout tussen 08u00 en 15u00. Je kan kiezen uit verschillende 
afstanden (5-10-15-20-25-32 en 42 Km ). Iedereen van harte wel-
kom. 
 
Te verkrijgen: soep, pannenkoe-
ken, koffiekoeken, ... en een 
stralende glimlach van onze vrij-
willigers. 
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Donderdag 13 oktober - 17 november: 

Koken voor mannen 

Zolang er vraag is, zorgen wij voor aanbod. Ook tijdens deze winter-
maanden onze gekende kooklessen, onder het motto: mannen onder 
elkaar. 

Benodigdheden: keukenmesje, schort en gezonde interesse voor het 
vak. 

Inschrijven noodzakelijk bij Kurt: 0473/91 03 27 of via                     
lgwiekevorst@gmail.com. En dit voor  7 oktober. 

Kostprijs per les: 15 euro. Aanvang 19u15. 

Vrijdag 4 november: 

Katogentocht 

Ook dit jaar willen KWB en Landelijke Gilde Wiekevorst voor de nodi-
ge ontspanning zorgen. Dit voor de 14de keer. 
 
Wat? Geleid door het schijnsel van je zaklamp, wandel je in het 
donker van de ene reflector (katoog) naar de andere.  Onderweg 
kom je enkele raadsels tegen, die je kan oplossen. 
 
Wanneer? Vrijdagavond 4/11, Inschrijven vanaf 18u30. 
 
Waar? Start en inschrijving: parochiezaal Wiekevorst 
 
Wie? Deze wandeling staat open voor iedereen (dus ook niet-leden). 
Vergeet je zaklamp, papier, pen en aangepast schoeisel niet! 
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Tijdens de wandeling veel bedrijvigheid op ons terrein. De opbouw 
van het Spel zonder Grenzen was volop bezig. Alles moest klaar 
en getest zijn tegen klokslag 12 u.  
Met 14 ploegen gingen we aan de slag. Allen op weg om de Beker, 
“Winnaar Spel Zonder Grenzen 2022” te bemachtigen. Wij zorg-
den voor water, lucht en attracties.Voor kracht, conditie en tactiek 
moest je zelf zorgen. Uiteindelijk was het Team UBBB die zich 
mochten kronen tot beste ploeg van ’t Stad, euhh, “veld” bedoel 
ik.  
 
Een voltreffer zoals altijd is de gymkana op zondag. Hier tractoren 
in alle kleuren en formaten. 110 deelnemers, waarvan maar 1 de 
beste kan zijn. En dan nog éne van Wiekevorst. Proficiat Frits! 
 
We hebben veel volk gehad, het was goed weer en dat hebben we 
gemerkt aan onze drankwagen. Er schoot ni veel van over. Alles 
geplunderd ... 
 
Nog ene dag hard werken om het terrein terug zuiver te maken, 
zodat dit terug kan dienen waarvoor het dient. Namelijk voor het 
grazen van koeien. 
 
Bedankt dat je erbij was. Tot de volgende activiteit. 
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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 voor-
zien 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 Wiekevorst 

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

              lgwiekevorst@gmail.com 

mailto:lgwiekevorst@gmail.com
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Wat je niet mag missen: 

 

 
Noteer reeds op jullie kalender: 
 
• Mountainbike: 2 oktober 

• Dorpskwis: 7 oktober 

• Koken voor mannen: 13 oktober 

• Katogentocht: 4 november 

• Koken voor mannen: donderdag 17 november  

• Bedankavond: vrijdag 18 november 

• Kempische Ardennenwandeling: zondag 4 december 

• Bowling: vrijdag 9 december 

• Winterwandeling: dinsdag 27 december 
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Vrijdag 22 juli: 

Teppesol en Kubben 

 
De oranje brigade was er klaar voor. Na gigantische Hoevefeesten, 
kan een teppesol / kubb-avond ons geen probleem opleveren. 
 
Als in gereedheid tegen 19u, het volk stroomde binnen (buiten), 
maar niemand wou precies den eerste worp doen. Tot er ene van de 
oranje brigade met veel lawijt toekwam. Dank u Louis. Het duurde 
niet lang of we waren vertrokken. Enkele veldjes kubb en enkele 
veldjes teppesol. 
 
Dat kubben dat verliep nogal vlot (is ook voornamelijk jeugd hé), 
maar bij teppesol toch andere koek.  
Reglementen, meetlatten en zaklampen werden er bijgesleurd.  
Ene wijze raad: nooit discussiëren met gepensioneerden. Niet dat het 
op elk veld zo was, ik kreeg van mijne concurrent zelfs tips hoe ik 
moest gooien.  
 
We hebben het vaak gezegd die avond. Voor die 10 cent opleg dat 
we investeerde voor een spelletje, hadden we toch veel en lang ple-
zier. 
 
Een regenbui verstoorde efkes onze avond, dan maar gezellig dicht 
op elkaar in ons tentje.  
Het duurde niet lang of de velden werden terug ingenomen waarvoor 
ze dienden.  
De grote lichten werden ontstoken, maar dit gaf niet altijd soelaas. 
Het was soms zoeken naar de muntjes. 
Op 1 veld waren ze zo koppig dat ze bleven spelen tot we de lichten 
doofde. 
 
Zij die niet mee speelden, placeerden zich op een stoel en zo ont-
stonden er enkele tettertafels. 
 
Wij hebben er van genoten, hopelijk jullie ook. Ik ga het hierbij laten, 
want ze verwachten mij sebiet om ons pop-up café op te ruimen.  
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 Zondag 25 september: 

Eetdag en prijsuitreiking 

Alweer een jaar voorbij. Onze hele ploeg (of toch althans een stuk 
ervan) bevindt zich in de parochiezaal. Er moet klaargezet, eten 
bereid en opgediend worden. Vanaf hier is het dan aan jullie. Aan 
tafel en eten maar. 
 
Het kwam wat langzaam op gang, maar misschien moeten we op 
de waarom vraag hiervan, het antwoord niet ver gaan zoeken. Gis-
teren dorpsfeest geweest en iedereen loopt er wat lomer bij.  
En jullie hebben je best gedaan. Meerdere gerechten waren tegen 
het einde van de dag uitverkocht. Sorry aan dien kleine die gene 
pannenkoek meer had. Maar dat ijsje zal ook wel gesmaakt hebben. 
 
De gerechten die we voorschotelen zijn goed, maar weet je wat nog 
beter is? Die helpende handen waar we weer massaal op konden 
rekenen. Ik ga ze hier niet bij naam noemen. Ik zou er misschien 
eentje kunnen vergeten. Maar echt hé, ne dikke dank u wel. Maar 
ook die nieuwe bestuursleden en die anciens. Weet je: veel handen 
maken licht werk. 
 
De klok loopt tegen de vieren. Aftellen naar de prijsuitreiking van 
onze fotozoektocht om 17u. Lege plaatsen aan tafel waren er niet 
meer, garçons holden over en weer. En ik, ik kreeg een klein 
stresske omdat ik weer dat grote podium op moet. Uw presentator 
van dienst.  
Maar eigenlijk is dat gewoon mensen blij maken. Die dan mogen 
kiezen uit onze grote prijzenkast. En kiezen, dat is altijd moeilijk 
hé.  
 
Niet veel later is onze prijzentafel leeg en konden we stilaan begin-
nen aan opruimen. Overschot in pottekes, tafels en stoelen in het 
midden en dan... dan de lichten uit en deur vast. Het is genoeg ge-
weest. 
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Vrijdag 9 september: 

Ontspanningsavond 

 

Na een zware werkweek heeft iedereen recht op ontspan-
ning. Is het daarvoor dat LG hun ontspanningsavond in 
het leven heeft geroepen? Ik weet het niet maar we zul-
len aannemen van wel.  
 
Het concept: er moet gelachen kunnen worden.  
Het probleem: de regeleur van dienst die den act vastge-
legd heeft, kon er niet mee lachen, hij werd uitgelachen. 
Later meer daar over. 
 
Een afgeladen volle zaal, met liefst 106 deelnemers. Bij 
het binnenkomen hoorde we de grommende magen 
reeds. Gelukkig was er voldoende ingeslagen en opge-
warmd. Een bord vol met videé, een hoop verse groenten 
en enkele sneden vers brood. Meer heeft ne gewone 
werkmens ni nodig. Afsluiten doen we met een stuk taart 
uit het vuistje. 
 
Den act: Ons nieuw bestuurslid (Tom aka den Krol) had 
zijne vinger opgestoken destijds om iets te mogen zoe-
ken. Hij kende wel iemand ... een ex-collega trucker en 
nu collega van zijn vrouwke. Iemand die dus wel wat in-
terne keuken kent.  
Komt hij af met Stefan Laenen. ??? zal u zeggen. Stefan 
is een onderdeel van Imitato uit Herenthout. Herenthout 
= Imitato = carnaval. Met andere woorden: het werd een 
beetje carnavalesk. Verkleden, vermommen, zang, dans 
en zatte Rita. Ook het educatieve werd niet vergeten. We 
een kregen spoedcursus verkeersborden lezen. We ont-
houden: 
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 De rode draad van den avond was dus onze Tom er is 
goed door te halen. En het is nog gelukt ook. Heeft dien 
spijt dat hij zich kandidaat gesteld had voor de invulling 
van de avond. Een goede les. Nooit mensen vastleggen 
en vrij spel geven die je persoonlijk kent. Tja, iets waar 
veel nieuwe bestuursleden zich aan laten vangen. Hij zal 
het niet meer doen. 
 
Kandidaten om een act te zoeken voor volgend jaar? 


