BOERENGAZET
LANDELIJKE GILDE WESTRODE
Nr. 2 - OKTOBER 2005

VOORWOORD
Ziezo, de 2de editie van
ons krantje is uit! Zoals
beloofd proberen we elk
jaar minstens 2 keer een
krantje te publiceren en te
verspreiden in alle
brievenbussen van
Westrode.
De landelijke gilde van
Westrode bestaat al 85
jaar en heeft als doel het
landelijke karakter van
ons dorp te bewaren.
Hoe doen we dat? Door
enerzijds landelijke
activiteiten te organiseren
voor onze leden
(cursussen snoeien,
enten, koken,
kruisdagen,… anderzijds
door alle inwoners van
Westrode en omstreken
te laten meeproeven en –
genieten van de
schoonheid van ons dorp.
Zo organiseren we
jaarlijks de
wandelzoektocht en de
kerstboomverbranding
Wil je lid worden? Dat kan,
het eerste jaar voor
slechts 10,50 euro. Lees
verder in deze boerengazet

v.u. Bestuur LG Westrode

KOKEN VOOR
MANNEN

o

p vrijdag 14 oktober, a.s.
starten we terug met onze
“kooklessen voor mannen”!
Nu we een nieuw fornuis hebben
gekregen met een pracht van een
dubbele oven, staan onze lessen in het
teken van de “ovengerechten”. Gedaan
met het angstig afwachten op welke
kuren de oven nu weer gaat krijgen met
steeds de als een zwaard van Damocles
boven het hoofd hangende dreiging van
vlees dat te hard of juist niet genoeg
gebraden is, naargelang de nukken en
luimen van het oude kreng.

lekkere menu’s en aan hun uitdeinende
lichaamsomvang te zien, wordt het een
groot succes!
Mannen, voelen jullie zich geroepen om
ook in de potten te roeren, het mes ter hand
te nemen en natuurlijk, de resultaten van
uw kookkunst uw gehemelte te laten
strelen? Vul dan als de bliksem formulier
op pagina 4 in en bezorg het ons vóór 10
oktober (Jan: 052-303470; Guido: 0478292381)
Smakelijk…
William,

Onder scherp toezicht wordt er wel degelijk hard gewerkt

Onze “kookgoeroes” zijn reeds druk
bezig met het uitproberen van nieuwe,

… en getafeld…

Meneer pastoor had volgens
mensen die het kunnen weten, een
soort bezwering uitgesproken over
zijn wijnfles, wij hebben zelden
zoveel mensen gezien die nog geen
stop konden wegknippen die los op
een lege wijnfles stond! Het schijnt
dat er ook deelnemers zich stiekem
een geit hebben aangeschaft,
kwestie beter te leren melken bij
een volgende uitgave!

Misschien maakte onze
muziekgroep, “Stampen en
dagen”wat teveel lawaai - mede
door het feit dat we onze tent
moesten gesloten houden omwille
van het toch wel frisse weer - maar
daar wordt iets aan gedaan bij onze
volgende editie, beloofd. Wij staan
altijd open voor suggesties en
opbouwende kritiek.
Wij nodigen jullie nu al uit op onze
eerstvolgende activiteit, n.l. onze
kerstboomverbranding,
natuurlijk met een hapje en een
drank(je).
Tot dan, op 7 januari!
William,

Terugblik op de
wandelzoektocht
annex
barbecue
Het moet zijn dat de oude
gewoonte om eieren te dragen naar
de “Arme Klaren”, om goed weer
af te kopen, nog altijd werkt.
Inderdaad, het weer bleef droog,
misschien waren er toch een paar
bebroede eieren tussen geslopen
want we kunnen moeilijk zeggen
dat het echt warm was.
Als excuus kunnen we zeggen dat
het ook steeds moeilijker wordt om
nog echte “arme” klaren te vinden!
De vernieuwde aanpak viel
blijkbaar in de smaak, zeker de
practische proeven waren letterlijk
en figuurlijk een schot in de roos,
de rozen die geschoten werden met
de “struifvogel” logen er niet om.

KERSTBOOMVERBRANDING
De barbecue achteraf, was naar
loffelijke gewoonte lekker en
geslaagd; mede dankzij onze
sponsors konden wij weer een
mooie buffettafel aanbieden, ook
dankzij het team van de in de
schaduw hard hun best doende
dames van de leden van de
werkgroep. De lekkere pensen en
hapjes recht van het rooster
maakten het spel compleet.

R

ond driekoningen
organiseerden we dit jaar
de eerste
kerstboomverbranding
Een ideaal moment om elkaar de
beste wensen en een goede
gezondheid voor het nieuwe jaar
toe te wensen. Een mooi moment
om ook je buren en alle andere
bewoners van het dorp beter te
leren kennen.
Kortom, voor herhaling vatbaar.
Iedereen welkom!

Noteer alvast 7 januari 2006.

CULINAIRE
VERWENMIDDAG!

Z

ondag 28 augustus,
11 uur

De “culinaire uurverwenners”
stonden in de startblokken om het
vuur in de “wadjang” te jagen,
terwijl vrouwlief en de kinderen
met gemengde gevoelens de
voorbereidingen gadesloegen.
Maar gauw was het ijs gebroken en
bij een lekker aperitiefje werd er
gezellig gekletst, … tot de deuren
van het heilige der heiligen - de
keuken - openzwaaiden en de
eerste nieuwe “wadjangkoks” op
hun familie werden losgelaten.
Aan de lovende commentaren van
de dames - commentaren die door
manlief met de glimlach werden
ontvangen - te horen, was iedereen
in de wolken met het bekomen
resultaat en steevast hoorden we de
opmerking “Amai, zo lekker, nu
kan hij thuis ook maar koken” wat
onze verwenners dan een gezicht
deed trekken als een boer met
kiespijn, maar dan wel een fiere
boer met kiespijn!
Fijn was het ook steeds te horen dat
deze verwenmiddag een evenement
is, dat zeker op de vaste
activiteitenagenda moet komen.
Doen we dus! Tot volgend jaar!
William,

LG
ACTIVITEITENKALENDER
2005 – 2006
o Zaterdag en zondag 1en 2 oktober: parochiefeesten
o Vrijdag 14 oktober, 19 uur: koken voor mannen (les 1)
o Vrijdag 21 oktober, 19 uur: koken voor mannen (les 2)
o Vrijdag 11 november, 19 uur: koken voor mannen (les 3)
o Zaterdag 7 januari 2006: kerstboomverbranding
o Zaterdag 21 januari 2006: teerfeest
o Dinsdag 23 mei 2006: kruisdagen
o Zondag30 juli 2006: wandelzoektocht

o Elke 2de maandag van de maand, 20 uur:
bestuursvergadering

Beste leden, hebt u een emailadres?
Bezorg het ons en we
brengen u sneller op de
hoogte van de activiteiten!

‘Zangstonde’ tijdens het jaarfeest: LG-activiteiten
steeds een plezier

Mail naar:
jan.cloots@skynet.be

WIE IS WIE?

I

n 2004 heeft het bestuur van
de plaatselijke landelijke
gilde een grondige
verandering (verjonging?)

ondergaan. Met frisse moed en
vers bloed zijn we –
bescheiden als we zijn –
begonnen als werkgroep. Sinds
dit werkjaar gaan we door het
leven als volwaardige
stuurgroep. Wie is wie?
Jan Cloots, onze meest wijze van
de groep, is ook de nestor van de
stuurgroep. Jan waakt erover dat de
traditie van de Landelijke Gilde in
ere wordt gehouden.
Email: jan.cloots@skynet.be
Favoriete drank: koffie
Guido Hautekeete, onze
penningmeester, bewaakt de
financiële gezondheid van de
vereniging (en regelmatig ook de
lichamelijke gezondheid van de
bestuursleden).
Email: guidohautekeete@skynet.be
Favoriete drank: Duvel?
Tom Baudewijns is de secretaris.
Hij zorgt er voor dat elk lid
ingeschreven geraakt, zijn lidkaart
krijgt en maandelijks Nest in de
brievenbus krijgt. “Als er geen
facteurs waren, bracht ik ze zelf
rond”, heeft hij me onlangs
toevertrouwd.
Email: branto@telenet.be
Favoriete auto: Smart
William van Hemelrijck woont in
Slozen, maar heeft de landelijke
gilde van Westrode in zijn hart en
nieren. Toen Willy 2 jaar geleden
te horen kreeg dat ‘zijn’ gilde op
sterven na dood was, heeft hij

onmiddellijk zijn intrede in het
bestuur gemaakt. Dit kon en mocht
niet gebeuren! Nu zijn de
vergaderingen, samenkomsten en
après-vergaderingen een zaligheid
om te luisteren naar zijn sappige
verhalen van vroeger. Iedereen
hangt aan zijn lippen.
Email: willy.willy@i4surf.net
Favoriete drank: Duvel?
Met Wim Hautekeete hebben we
dan toch één van de twee
resterende boeren van Westrode in
ons bestuur. Wim – de nuchterheid
zelve – zorgt er voor dat het gezond
boerenverstand aanwezig blijft.
Email:wim.hautekeete@belgacom.net
Favoriete drank: steendonck?
François Wijns houdt niet echt
van vergaderen; maar dat
compenseert hij ten volle tijdens
zijn actieve medewerking tijdens
de activiteiten.
Email: wyns.francois@pandora.be
Favoriete drank: een pilske?
Bert Vereertbruggen, het
Brabants trekpaard van Westrode,
zorgt voor de hand- en
spandiensten tijdens de talrijke
activiteiten.
Favoriete drank: een palmke?

WORD VANDAAG NOG LID!
slechts 10,50 €
Je krijgt leuke, gezellige
activiteiten voorgechoteld;
maar ook een abonnement
op het maandblad NEST
(www.nest.be)
Mail of bel Jan of Guido:
052 – 303963 of 052-303470

Sam Hermans - de benjamin uit de
groep – dichter in bijberoep - is de
sleutel voor de toekomst van de LG
van Westrode. Met zijn dichterlijke
vrijheden bekoort hij regelmatig de
lezers van de boerengazet.
Geen tijd voor een lief, want hij
combineert werk met chatten, chiro
en LG.
Email: hermanssam@hotmail.com
Favoriete drank: een plat water
Jan Van Lierde en Carl Praet
zijn misschien de vreemde eenden
in de LG-bijt, zonder roots in
Westrode. Maar ze zijn het levende
bewijs dat de gilde geen gesloten
clubje is voor enkel westrodenaren,
maar ook inwijkelingen met open
armen ontvangt.
Email: vanlierde.j@pg.com
carl.praet@scarlet.be
Favoriete drank: Duvel?

