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BOERENGAZET

WANDELZOEKTOCHT	5	AUGUSTUS		
Landelijke	Gilde	Westrode	kleurt	mee	je	zomer	

Op	zondag	5	augustus	stapt	en	zoekt	iedereen	in	Westrode;	we	lossen	vragen	op	en	we	ze?en	ons	beste	
beentje	voor	Bjdens	de	ludieke	prakBsche	proeven.	

Neem	ook	deel	met	je	gezin	samen	met	je	vrienden	aan	de	grootste	en	boeiendste	organisaBe	van	onze	
Gilde:	“	DE	WANDELZOEKTOCHT	“.	Deze	dag	omvat	alles	wat	je	van	een	fijne	zomerse	dag	verwacht:	
samen	kuieren	met	je	vrienden,	smullen	van	onze	overheerlijke	BBQ	en	een	streepje	muziek	die	voor	
ambiance	zorgt.	Iedereen	die	deelneemt	valt	in	de	prijzen.		

Het	is	dankzij	de	inzet	van	vele	vrijwilligers,	dat	we	elke	zomer	Bentallen	leden	en	sympathisanten	laten	
proeven	en	genieten	van	alles	wat	
Westrode	te	bieden	heeS.		

Ik	verwacht	jullie,	hopelijk	tot	dan.	

Jan,	

voorzi?er	LG	Westrode

landelijke gilde westrode http://westrode.landelijkegilden.be

“Laat je over de meet trekken en ga met ons mee op weg naar 2020 , dan vieren we samen onze 
100 ste verjaardag als LG Westrode. 

Geef mij of een ander bestuurslid een belletje of een mail, als je hier wil aan meewerken.”



 

	Zeggen	dat	onze	Landelijke	Gilde	houdt	aan	
tradi4es,	is	een	open	deur	intrappen.	

Op	dinsdag	8	mei	hielden	wij	een	oud	gebruik	in	
ere,	namelijk	de	viering	van	de	kruisdagen.	Een	
oude	tradiBe	die	omstreeks	511	in	het	leven	werd	
geroepen	door	de	heilige	Mamertus,		bisschop	van	
Vienne,	toen	die	stad	werd	getroffen	door	
opeenvolgende	rampen.	De	oogst	mislukte	drie	
opeenvolgende	jaren	en	tot	overmaat	van	ramp	
vernielde	een	zware	brand	de	burcht	waarin	de	
schaarse	voorraad	graan	bewaard	werd.	Mamertus	
besloot	toen	een	boeteprocessie	te	houden	om	
het	Bj	te	keren.	De	boeteprocessie	had	blijkbaar	
succes	met	als		gevolg	dat	het	houden	van	die	
processies	op	de	drie	dagen	voor	het	feest	van	Ons	
Heer	Hemelvaart,	overal	ingang	vond.	Het	was	
Paus	Leo	III	die	het	gebruik	in	816	verplich?e	voor	
heel	de	Kerk.	

Een	hele	uitleg	om	te	zeggen	dat	onze	Gilde	die	
tradiBe	al	vele	jaren	in	ere	houdt	en	voorlopig	niet	
van	plan	is	er	mee	op	te	houden.	Een	link	met	
vroeger	blijS	het	feit	dat	vroeger	de	landbouwers	
veel	over	hadden	om	de	processie	langs	hun	
velden	te	laten	passeren	en	zegenen	door	de	
pastoor	van	het	dorp.	Daarom	houden	wij	onze	
viering	ieder	jaar	op	een	andere	locaBe	en	dit	jaar	
waren	we	voor	de	misviering	in	dialect	te	gast	bij	
de	familie	Van	Hoorebeeck	–	De	Velder	,	bij	Jean	
en	Suzanne	te	Slozen,	een	locaBe	waar	de	
kerkdorpen	Westrode,	Rossem	en	Imde	samen	
komen	en	de	
andere	
parochies	als	
het	ware	op	
een	
boogscheut	
liggen.	

Zo	de	ouden	zongen	(zingen)



 

Onze	processie	 liep	 dan	ook	 van	Rossem	over	 Imde	dwars	 door	 de	 stallen	 van	
Paul,	 de	 broer	 van	 Jean,	 over	 Westrode	 terug	 naar	 Rossem,	 waar	 we	 vergast	
werden	op	zelfgebakken	boterhammen	met	kop	en	zelfgebakken	kramiek	met	of	
zonder	floô,	gebakken	door	onze	voorzi?er	en	zijn	echtgenote,	die	zich	werkelijk	
hadden	overtroffen.	
Een	lekkere	tas	koffie	kon	niet	ontbreken	en	tot	slot	had	onze	gastheer	Jean	nog	
een	verrassing:	 iedereen	werd	getrakteerd	op	een	 frisse	pint	bovenop!	 Jean	en	
Suzanne	 hadden	 zelfs	 gezorgd	 voor	 een	 prachBg	 altaarretabel	 om	onze	 viering	
een	extra	cachet	te	geven,	waarvoor	onze	hartelijke	dank!		
Wat	ons	alBjd	meer	dan	aangenaam	verrast	is	de	medewerking	van	iedereen	die	
bij	het	gebeuren	gevraagd	wordt,	buiten	het	spontane	“Ja”	van	Suzanne	en	Jean,	
op	onze	 vraag	om	de	 viering	 in	 hun	 gebouwen	 te	 houden,	mochten	we	op	de	
medewerking	 rekenen	 van	 een	 gelegenheidskoor	 uit	 Westrode:	 Luc	 Van	
Campenhout	 -	 topmuzikant	 -	 sleurde	 zelfs	 zijn	 hele	 muziekinstallaBe,	 inclusief	
piano	mee	naar	“d’	hoef”	om	de	viering	op	te	 luisteren!	Wij	willen	ook	zijn	 lief	
vrouwtje	 ,	Marleen,	 bedanken	 	 om	ons	 in	 de	wa?en	 te	 leggen	
met	koffie	en	drankjes	Bjdens	de	repeBBes	bij	hen	thuis!	Josiane,	
André	 en	 Leo	waren	 direct	 bereid	mee	 te	werken	 om	 zang	 en	
muziek	te	verzorgen,	merci,	merci	daarvoor!	
	Onze	federaBepastoor	,	Jan	lagae,		heeS	zich	enthousiast	in	een	
taalbad	 	 gestort	 om	 de	 misviering	 te	 helpen	 houden	 in	 ons	
dialect	en	we	kunnen	zeggen	dat	hij	zich	wonderwel	uit	de	slag	
heeS	 getrokken,	 ondergetekende	 belooS	 	 hierbij	 op	 zijn	
communiezieltje,	hem	nog	verder	te	bekwamen	in	de	prachBgste	
taal	die	er	bestaat,	ons	onovertroffen	Waistroës!	

Postcommunio 
Geef  o Heer dat wij door de voorspraak 

Van Sint Servaas, zowel verlangen wat 
Goed is, als verwerven wat wij begeren. 

William

Zo	de	ouden	zongen	(zingen)
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Ieder	jaar	houden	we	onze	wandelzoektocht	met	een	actueel	thema.	Dit	jaar	speelt	de	bij	een	hoofdrol.	
Bijen	zijn	een	onvervangbare	schakel	in	het	leven	op	aarde.	Zoals	Einstein	reeds	zei	“Wanneer	de	bijen	
zouden	verdwijnen	,	heeS	de	aarde	nog	slechts	Ben	jaar	te	overleven”.	

Straffe	taal	en	met	een	kleine	korrel	zout	te	nemen,	maar	zelfs	al	is	Ben	jaar	respijt	overdreven,	blijS	toch	
de	kern	van	zijn	waarschuwing,	 zonder	bijen	geen	vruchten,	geen	
voedsel	om	de	steeds	aangroeiende	 wereldbevolking	te	blijven	voeden.	

Wij	besteden	Bjdens	onze	zoektocht	 dan	ook	speciale	aandacht	aan	de	
bijen,	niet	alleen	aan	de	 honingbijen,	maar	ook	aan	de	
andere	honderden	soorten	bijen	en	 bestuivende	insecten.	Er	zal	tevens	
een	doorlopende	filmprojecBe	over	 het	bijenleven	te	bekijken	zijn	in	de	
tent.	

Voor	de	kleinsten	onder	ons	is	er	mogelijkheid	om	ballonnen	te	blazen,	zich	te	laten	grimeren	en	voor	één	
dag	bij	of	hommeltje	te	worden.	Ze	kunnen	er	leren	met	simpel	materiaal	een	bijenhuisje	te	maken	voor	
solitaire	bijen	van	alle	slag,	kortom	voor	elk	wat	wils!	

Wij	verwachten	jullie	op	zondag	5	augustus	om	samen	met	ons	deel	te	nemen	aan	de	wandelzoektocht	
en	daarna	te	smullen	aan	de	reuzenbarbecue	in	de	tuin	van	de	parochiezaal	van	de	heerlijke	gerechten,	
waarin	de	bijenproducten	zeker	een	prominente	rol	krijgen.	

William

Voorsmaakje	van	onze	wandelzoektocht



lid worden van de Landelijke Gilde? Dat kan: 
surf naar westrode.landelijkegilden.be/lid-worden  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Misschien	hebben	sommigen	al	gezien	dat	er	aan	de	muur	van	ons	parochiehuis	een	vreemd	groen	
kastje	hangt.	Bij	nader	toezien	blijkt	het	een	defibrillator	te	zijn.	De	serviceclub	“Club	51“,	bekend	
om	verschillende	humane	projecten,	heeS	er	voor	gezorgd	dat	deze	toestellen	kunnen	geplaatst	
worden.	

Peter	Labaere	is	lid	van	de	serviceclub	en	ook	acBef	lid	
van	 onze	 Landelijke	 Gilde;	 hij	 heeS	 er	 voor	 gezorgd	
dat	dit	levensreddende	toestel	terecht	is	gekomen	op	
de	plaats	bij	 uitstek,	namelijk	het	parochiehuis,	waar	
de	lokale	verenigingen	thuis.	

Onze	 Landelijke	 Gilde	 heeS	 vorig	 jaar	 al	 een	
demonstraBe	georganiseerd	over	het	gebruik	van	een	
defibrillator	en	zal	dit	ook	komend	jaar	herhalen.	

Samen	met	het	aanleren	van	
d e	 l e v e n s r e d d e n d e	
technieken	 als	 hartmassage	

en	 kunstmaBge	 beademing,	 zal	 het	 gebruik	 van	 het	 toestel	 door	 een	
bekwame	 lesgever	uitgelegd	worden;	 zowel	 theoreBsch	als	prakBsch	 zal	
de	gelegenheid	gegeven	worden	om	deze	automaBsmen	aan	te	leren.	

Wij	zullen	niet	nalaten	er	voor	te	zorgen	dat	 iedereen	er	bij	kan	zijn,	via	
facebook	en	onze	website	en	in	de	volgende	boerengazet	volgen	nadere	
inlichBngen.

Westrode,	een	dorp	met	en	voor	een	hart

karel herremans heeft dit jaar de activiteiten van 
François Wijns - ons bestuurslid - overgenomen. 

François verdient ondertussen een mooi pensioen

5
AUGUSTUS

WANDEL 
ZOEKTOCHT

parochiehuis Westrode 
zondag 5 augustus 

13 uur 

Hét familie-evenement in Westrode  
voor jong én oud 
voor de hele familie

optreden BETTY en de BENNY’S

vanaf 18 uurglittertattoos en 
ballonblazen

voor de kinderen

Gedrukt door  
de gemeente Meise.


