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BesÍe inwoners van
Wichelen
60 jaar Rondgang Beer

"Onzen Beer" staat dit jaar weer klaar om voor de 60e keer op stap te gaan door de
Wichelse straten.
Door het geld dat we met deze rondgang ophalen kunnen we ieder jaar 250 kinderen van
onze gemeente een pakketje laten bezorgen door de Sint.
Dit jaar mag u de beer verwachten op:

Zaterdag 10 DECEMBER 2022 tussen 18 uur en 21 uur: oud-Dorp, pastorijdreef,
B ri e I

stra at, D reefstra at, s c h u tte rs h of , wev e r stra at e n N ed e rko uter.

Zondag 11 DECEMBER 2022 tussen 10.00 uur en 17.00 uur:

Gebuurweg,
Keizershof, Kapellebaan, Spoorweglaan, Steenakker, SÍeen akkerstraat, Brugstraat,
Meerbos, Scheídebrugstraat, Brugstraat, Moleken, Scheldehoek, Margote (tot aan school),
Seugensve ld, Doornweg, Stuk Kerkbaan, Statiestraat.

Zaterdag 17 DECEMBER 2022 tussen 10.00 uur en 17.00 uur: Margote, Bohemen,
Bohemenhoek, Bogaert, Boterhoek, Rimeir, Strijp, Bosve/dstraat, Doornweg (tot aan
voetbalplein).

Zondag 18 december 2022 tussen 10.00 uur en 17.00 uur:

Kerkbaan, Krabbegem,
Paepestraat, Watermolenweg, Ledebaan, Kerrebroek, Mosstraat, Bogaert, Vennestraat,
Heide, Ledebaan, Elsbrug, Hulst, Mosstraat, Strijp,

Wij hopen dat u onze zingende en dansende Beer hartelijk.en vrijgevig zult onthalen
en zeggen alvast ; "'T ES T' ULDER lER"

OPGELET !!!
Bent u niet thuis als onzen Beer langskomt en u wil toch iets storten, dan kan u gebruik
maken van onderstaande overschrijving.

Alvast bedankt

K.W.B. Wichelen
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ln Wichelen gaat de Beer al 60 jaar hand in hand met Sint-Maarten en Piet.
ln de jaren '50 van de vorige eeuw bezocht Sint-Maarten met zijn Zwarte Piet de kinderen
van de Wichelse KWB-leden. Maar na een paar jaar vond men dat het beter zou zijn alle
Wichelse kinderen tussen 1 en 8 jaar met een bezoek van de Sint te verrassen. Een goed
idee, maar wie gaat zou dat betalen?
De oplossing werd gevonden in de volkskunde. Rond 1960 deed de Wichelse heemkring

opzoekingen rond volksgebruiken in Vlaanderen. Uit getuigenissen bleek dat er rond de
eeuwwisseling in Wichelen een rondgang met een "beer" had plaatsgevonden. Dit gebruik
had plaats tot voor de tweede wereldoorlog. In het tijdschrift"Volkskunde" uitL895

publiceerde volkskundige Alfons De Cock het berenlied dat hier werd opgetekend. Dr. K.C.
Peeters nam de tekst en de muziek van dit lied op in zijn boek "Het volkse kerstlied in
Vlaanderen', uitgegeven in 1960. Uit al die verhalen uit Wichelen en getuigenissen van een
aantal oudere Wichelaars begrepen we dat hier een aantal mensen tussen kerst en
nieuwjaar me een verklede beer door de straten trokken. Ze haalden daarbij geld op bij de
inwoners, geld dat nadien verteerd werd in de lokale herbergen.
De heemkring besloot dit volksgebeuren nieuw leven in te blazen en deed een beroep op de
KWB. En zo trok een beer rond de jaarwisselin g1962-1963 opnieuw door de Wichelse

straten. Maar het geld dat nu wordt opgehaald, wordt integraal gebruikt voor het SintMaartenfeest.
En nu, 60 jaar later,

trekt de beer nog steeds door de straten. Waar men het eerste jaar de

volledige gemeente in één dag deed, is de rondgang ondertussen gespreid over 4 dagen.
Met de opgehaalde centen krijgen ongeveer 350 kinderen het bezoek van de Sint en zijn
Piet.

Stuur de beer dus niet voorbij als hij in december langskomt, want een jaar later, rond L1
november komt de Sint de kinderen met een bezoekje en snoep verblijden.

