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WIL JE JE VRIENDENKRING VERRUIMEN? 
 
edereen is al weer aan de slag na de zomer vakantie. Misschien heb je een nieuwe uitdaging aangegaan  in je  
job, de kinderen naar  een nieuwe school… Het werkjaar loopt reeds op volle toeren. 
 

Af en toe moeten we toch eens stoom aflaten, ons ontspannen. Zin om deel te nemen aan toffe activiteiten als de 
Wandelzoektocht, Kerstboomverbranding of een grandioos Jaarfeest? Dan is de Landelijke Gilde zeker iets voor jou! 
Als lid ontvang je het ledenblad ‘Buiten’: je hebt toegang tot een gevarieerd aanbod van activiteiten: recreatieve 
tochten, tuinwerking, schapenhouderij, seniorenwerking... 
Je krijgt het tweemaandelijks schitterend tijdschrift “Nest”, een blad boordevol weetjes over wonen en het leven op 
het platteland,met uitstekende tuintips voor wie groene vingers heeft, kooktips en cursiefjes… 
Als je nu inschrijft dan ben je lid voor de helft van  
het lidgeld tot het einde van 2008 (dus voor 11 euro i.p.v. 22euro) 
Aarzel niet en neem gerust contact met één van onze bestuursleden. Wil je zelf meewerken aan één van onze 
activiteiten? Zeker doen,  we willen absoluut onze ploeg versterken met  nieuwe creatieve (m/v) medewerkers. 
 
We kijken naar je uit! 
Jan Cloots – voorzitter 
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Dit jaar stond de wandelzoektocht in het teken van Brueghel. Terecht zijn we fier op 
deze unieke prestatie! Een hommage en merci aan alle vrijwillige deelnemers aan dit 



KOOKAVONDEN 
VOOR MANNEN 

oals ieder jaar, omstreeks 
deze tijd, bij het vallen 
van de bladeren, beginnen 
onze smaakpapillen 

vreemde capriolen te maken, en 
jeuken onze handen om weer 
nieuwe kookkunsten uit te 
proberen. 

Deze kookavonden zijn voorzien 
op vrijdagen 12 oktober en 9 
november en donderdag 18 
oktober. 

Aan allen die zich geroepen 
voelen om te snijden en te 
snipperen, te roeren, in de potten, 
en na afloop, te smikkelen, geeft 
jullie naam door aan Jan Cloots, 
Breemweg 19 Westrode, (tel. 
052/ 30 34 70) of Guido 
Hautekeete, Kruiskesbos 19 
Westrode (tel. 052 30 39 63 ). 

Daar iedereen de mond vol heeft 
van “vergeten groenten”, volgen 
we deze trend, en onder het 
motto, “liever de groenten 
vergeten dan de drank”storten wij 
ons vol overgave op warmoes, 
aardpeer, snijbiet, schorseneren 
en andere “windmakers” 
natuurlijk vergezeld van een 
passende, niet 
“vergeten”begeleiding! 

De uiteindelijke menu’s worden 
op de avonden zelf voorgesteld 

Een mooi Vlaams spreekwoord 
zegt, “koken kost geld” en daar 
hebben we dus het volgende op 
gevonden, voor € 15, drank 
inbegrepen, mag je komen 
kokkerellen, onder mannen 
plezier maken, en tenslotte ook 
veel leren, en op  de laatste avond 
worden ook de dames 
uitgenodigd, die ook € 15 betalen, 

maar voor één keer worden 
verwend en op hun wenken 
bediend door hun ijverige 
partners. 

William 

 
KERSTBOOM -
VERBRANDING 
 

ij horen het al! Wie 
spreekt er nu al van 
Kerstmis? Laat 
staan van 

kerstboom-verbranding? 
 
Maar misschien is het toch nuttig, 
gezien de frequentie van 
verschijnen van onze 
“Boerengazet”, om reeds een 
datum te kleven op dat gebeuren. 
Wij hebben vorige jaren de 
opmerking gekregen dat de 
kwaliteit van de kerstbomen zo 
kramikkelig is geworden dat ze 
hun naalden beginnen te verliezen 
vóór driekoningen. Dus, zoals 
reeds gezegd: ”U vraagt, wij 
draaien”, en zo voorzien we onze 
kerstboomverbranding op 
zaterdag 5 januari 2008. Wij 
willen niet alles verklappen, maar 
buiten ons gekend gegeven - 
jenever, gebakken spek, hete 
choco, andere warme én koude 
dranken - mikken we ook op een 
echt driekoningengerecht, dat 
onze grootmoeders steevast 
bakten op driekoningenavond. De 
specialisten in die materie, 
kenners van deze typische zoete 
Vlaamse lekkernij, hebben in 
ieder geval hun medewerking 
toegezegd. 

Toch één tip, ze zijn van 
Westrode, en weten alles over 
wafels! 
Noteer deze datum, stip hem aan 
met rode inkt in uw agenda van 
de Landelijke Gilde, die (tussen 
haakjes) voor 2008 is voorzien 
van een handige tuinkalender, 
waarop de tijdstippen van zaaien, 
planten en oogsten van alle 
tuingroenten op een zeer 
overzichtelijke manier zijn 
aangegeven, weer een reden te 
meer om je aan te sluiten bij onze 
gilde! 
 
Iedereen is hartelijk welkom! 
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WAS HET IN DE 
TIJD VAN 
PIETER 
BRUEGHEL 
ALLEMAAL WEL 
ZO LEKKER? 

orige editie van de 
boerengazet was een 
feesteditie, de 

Brueghelgazet. Toen hadden 
we het al even over het 
receptenboek uit de 16e eeuw. 

Vandaag 
willen we je 
nog iets uit 
die tijd van 
Brueghel 
leren kennen, 
de 
schrijfwijze 
van de 18e 
eeuw krijg je 
er gratis bij. 

 

CULINAIRE 
VERWENMIDDAG 

oet het nog gezegd? 
 Zondag 2 
september was voor 
onze fiere koks van 
dienst weer een dag 
waarmee ze hun 
blazoen van fiere 
huisvader konden 
oppoetsen!  
 
Het is altijd mooi om 
zien, wanneer ze met 
een blik naar hun 
huisgenoten van, “Nu 
gaan jullie nog eens 
verschieten zie”, in de 
keuken van onze 

parochiezaal 
verdwijnen, gehuld in 
een prachtige, 

professioneel 
uitziende schort en 
gewapend met wadjan 
en spatel, om dan, 
buiten het zicht van de 

verwachtingsvolle 
blikken van vrouw en 
kinderen, vrienden en 
kennissen, een beetje 
onwennig naar de 
wachtende vuren te 

schuifelen. 
      Maar eens de vlam in de pan 
slaat, ontpoppen ze zich als ware 
kookkunstenaars, ze schudden 
met de wadjan, spatelen als 
bezetenen, en roepen de “kruider” 
van dienst toe, een beetje op te 
schieten, waarop die dan de 
magische kruiden en 
mengelingen uit zijn zak, en in de 
wadjans schudt, wat hem 
trouwens een nogal twijfelachtige 
bijnaam heeft bezorgd, die we 
hier uit eerbied voor die mens, 
niet gaan publiceren. 
Daar wij de - naar onze mening - 
terechte opmerking hebben 
gekregen, dat het niet altijd de 
mannen zijn die als gezinshoofd 
fungeren, plannen we om voor de 
volgende aflevering van onze 
“culinaire verwenmiddagen” ook 
dames te laten deelnemen, die 
dan wel geacht worden “hun 
mannetje” te staan om de wadjans 
te laten dansen en te kokkerellen 
voor hun huisgenoten. Vrienden 
en kennissen, zoals u ziet, u 
vraagt, wij draaien! Wat is er 
trouwens fijner dan opbouwende 
kritiek en goede voorstellen? Het 
kan onze Landelijke Gilde alleen 
maar beter en levendiger maken! 

William 
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BEREIDING VAN DEN WONDEREN 
AZIJN TEGEN PEST EN CHOLERA 

6 lood alsem,3 lood rosmarijn, salie, 

kruizemunt,ruit, 6 lood lavendel, 11/2 

lood look, kalmoes, kaneel ,kruid nagelen, 

en muskaatnoten worden in 8 pinten 

goeden wijnazijn 4 weken lang bij zachte 

warmte te trekken gezet. De look wordt 

dwars gesneden en de andere kruiden 

klein gemaakt. Dan wordt den azijn 

doorgezeegen, het overschot uitgenepen 

en daarbij 3 lood kamfher in wijngeest 

opgelost, gevoegd.Deze voortreffelijke 

azijn is ook een goed behoedsmiddel 

tegen aanstekende ziekten; daartoe 

verdunt men hem met water, spoelt zich 

den mond en wascht zich tevens gezigt en 

handen daarmede. 



 

EEN  DAG  OM  
NOOIT  TE  
VERGETEN 

oms hoort men wel eens 
zeggen: ”De meeste goeie 
invallen krijgt men tijdens 

de slaap.” Nu weet ik niet of Carl 
zachtjes was ingedut tijdens die 
bewuste vergadering, maar plots 
zag hij het licht en beviel van een 
idee, hij bekeek ons met een blik 
als Thomas Edison toen die de 
gloeilamp uitvond, en zei, 
“Moesten we nu ons zomerfeest 
eens in het teken van Brueghel 
zetten?”en een tableau vivant 
maken, bijvoorbeeld “De 
Boerenbruiloft” Da’s toch tof ? 

We moeten 
alleen maar 

mensen 
vinden die 
de kleren 

willen 
snijden, 

naaien en stikken, de stof 
uitkiezen, figureren , het decor 
ineensteken, de nodige attributen 
maken, een brueghelmenu 
opstellen, enfin, simpel!” Het 
moet zijn dat de andere leden van 
de werkgroep  ook getroffen 
werden door een collectieve vlaag 

van waanzin, want zij steunden 
het idee! 
Maar wat te verwachten was, ’s 
anderdaags - toen de uitwerking 
van de traditionele “één Duvel en 
één halve” was uitgewerkt - 
vlogen de telefoons heen en weer, 
of  het wel waar was, of we 
inderdaad zulke calamiteiten 
hadden uitgedacht, en welke 
zotten daar waren ingetrapt? 
Toen we dan tot de conclusie 
kwamen, dat we allemaal zonder 
uitzondering, een beetje getikt 
waren, werd er terug een 
vergadering belegd (op 
spuitwater deze keer) en kreeg 
ons Brueghelfeest vorm. 
En dan hebben we gezien hoe 
Westrode er invliegt wanneer de 
eer van 
één haar 
vereniging
en op het 
spel staat. 
Alle 
verenigingen, van KVLV- OKRA 
– CHIRO - KWB - 
LANDELIJKE GILDE tot  
mensen van buiten de parochie 
toe, zetten hun beste beentje voor 
om er iets van te maken, 
Westrode waardig. Eerlijk, we 
hebben nooit geweten dat er 
zoveel talent in onze kleine 
parochie aanwezig was! 

Ik durf voor 
één keer geen 

namen 
noemen uit 
schrik iemand 
te vergeten, 
maar ”nen 
dikke merci” 
aan iedereen! 

Toen de grote dag er aankwam, 
en we met lichtjes toegeknepen 
billen naar het weerbericht 
luisterden, en min of meer groen 
licht kregen van de weerman, (hij 

kon moeilijk anders als inwoner 
van Westrode) en de deelnemers 
aan onze “Brueghelzoektocht” 
zagen toestromen, kon de dag niet 
meer stuk. 
Het tableau vivant was zo 

gelijkend dat zelfs 
’s anderdaags in de 
krant de foto van 
onze bruiloft 
verkeerdelijk als 
het werk van 

Brueghel werd afgedrukt! 
Ook de traditionele 
wandelzoektocht kreeg een ander 
kleedje, overal zag men de hand 
van Brueghel, als een rode draad 
liep één van zijn beroemdste 
werken - de spreekwoorden - 
door het parcours, en gaf de 
deelnemers de kans om met dit 
meesterwerk nader kennis te 
maken. 
De prijzen voor de zoektocht 
stonden in het kader van de land 
en tuinbouw, en de winnaars 
(iedereen dus, want er waren géén 
verliezers) gingen naar huis, 
beladen met bussels groenten en 
fruit. Nog nooit heeft het in 
Westrode en omstreken zo lekker 
geroken naar rode, witte, en 
savooikolen dan de week na de 
feesten! Wij zullen trachten in 
een volgende “Boerengazet” de 
uitwerking van de selder te 
beschrijven, want hierover loopt 

momenteel een 
enquête onder 
de bevolking. 
Kortom, ons 

Brueghelfeest 
was een 

geslaagd 
evenement, 

dank zij jullie, mensen van 
Westrode! 
 

William 
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