WANDELKRANT
LANDELIJKE GILDE WESTRODE
juni 2006

ZONDAG 30 JULI
PROGRAMMA:
WANDELZOEKTOCHT
13.00 uur: Vanaf 13 uur
kan iedereen met zijn
familie, vrienden, kennissen
een leuke, sportieve
wandeling maken in en om
Westrode. De wandeling is
ongeveer 5 km lang en
brengt jullie langs de
mooiste plekjes van het
dorp.
Vanzelfsprekend wordt er
onderweg gezorgd voor de
nodige natjes.
CAFE “VOOR BOER EN
TUINDER” 15.00 uur:
Vanaf 15 uur is het
wandelkafee met terras
open.
BBQ 17.00 uur: Om 17 uur
staan de bbq-stellen in vuur
en vlam.
KROKMESJEU
18.00 uur, deel 1:
ontspannende, Vlaamse
volksmuziek op het terras
PRIJSUITREIKING
19.00 uur: De winnaars
van de wandelzoektocht
worden bekendgemaakt en
gehuldigd!
KROKMESJEU
19.30 uur: Deel 2 van het
optreden.

v.u. Bestuur LG Westrode

HIER MOET JE BIJ
ZIJN!

I

Een uitnodiging voor heel de
familie! Ben je vader of
moeder,vava of moemoe, nonkel of
tante.. en je wilt je familie of vrienden
verwennen? Dat kan…

Heel graag zelfs! Afspraak op
zondag 30 juli bij de Landelijke
Gilde voor de Wandelzoektocht.
Was je er de vorige keer bij? Dan
weet je dat deze namiddag veel meer
is dan een paar km stappen, een
garantie van leuke, ludieke en soms
grappige vragen en opdrachten.
Een sfeer van er bij zijn. Gezellige
boerensfeer, waar je kunt genieten
van een goeie pint en de alom
geprezen BBQ met zelf gemaakte
boerenpensen.
Met enig chauvinisme kunnen we
zeggen: er zal die dag een LG-sfeer
in de Westroodse lucht hangen.
Wat mag dat kosten?
Eigenlijk moet je het zo bekijken: de
deelnemers hebben drie maal prijs.
Voor een minieme prijs mag je
deelnemen. Je krijgt een
overheerlijke BBQ aan een familiale

prijs en je wordt verwend met een
ludiek optreden.
Dus als je een alibi zoekt om je familie
te verwennen, dan moet je er bij zijn.
Alvast bedankt.
Tot dan.
Jan Cloots

KERSTBOOMVERBRANDING

W

e zijn al volop bezig met
de voorbereidingen voor
onze wandelzoektocht
annex barbecue en gezellig
volksfeest en het lijkt of onze
kerstboomverbranding nog maar
geleden is van gisteren!
Deze kerstboomverbranding van 7
januari laatstleden staat symbool
voor het verdrijven van de winter
en de verwelkoming van de nieuwe
lente. Het was een succes over heel
de lijn. Niet alleen de leden van
onze landelijke gilde en hun
familie, maar ook de andere
inwoners van Westrode hadden de
weg naar de feestweide gevonden.
Dat men met vuur alleen de winter
niet kan verjagen, maar ook de
inwendige mens moet verwarmd
worden, moest aan niemand
uitgelegd worden, hete, goed

gepeperde witloofsoep, gloeiend
hete chocolademelk deden hun
weldoende werk.
Volgens een oud en gewaardeerd
gebruik, moet ook een respectabele
slok jenever de kwade
wintergeesten verjagen, en onze
aanwezigen hebben bewezen dat
zulke mooie oude gebruiken in ere
moeten worden gehouden.
Wij hebben zelfs twee specialisten
bij hoog en laag horen zweren, dat,
wanneer je een oude top wil
scheren, “er niets beter is dan
regulier een goei lap spek met nen
druppel binnen te zjakken. Dan
bereik je gegarandeerd de
honderd!”; waarop zijn kompaan
hem met een lodderoog bekeek en
zei “ wadde?, minstens
tweehonderd!” Die mensen hebben
dan ook van de inrichters nog een
lap en een “zjak” gratis gekregen,
wat hun levensloop nog met
ettelijke jaren zal aandikken.
Wij van de “Landelijke Gilde”,
zullen er alles aan doen om dit
gebruik in ere te houden, en zeggen
nu al: “Tot volgend jaar!”
William van Hemelrijck

KRUISDAGEN
23 MEI 2006

O

nze landelijke gilde heeft
zich tot doel gesteld, de oude
mooie gebruiken in eer te
herstellen.
Eén van die geplogenheden was het
afsmeken van een goede oogst en
daartoe werd een processie
gehouden, dwars door de velden
onder het zingen van de litanie van
alle heiligen, kwestie van geen
enkele te vergeten en geen
jaloersheid te kweken in de hemel.

Vorig jaar reeds hebben we terug
aangeknoopt met deze traditie en
we mogen zeggen dat velen zich
hebben teruggevonden in dit aloude
geloof want de herinneringen die
werden opgehaald aan vroeger
logen er niet om.
Ook dit jaar was er een grote
belangstelling en de nieuwe zaal
van “Jan van de smet” was
volgelopen om de volksmis bij te
wonen. Ook de keuze van de
locatie stoelt op een oud gebruik,
ieder jaar trachtte men de mis
ergens anders te vieren, zodanig dat
heel de gemeenschap werd
betrokken bij het gebeuren, wij
zien dit ook nog bij verenigingen
als fanfares, die hun zogenaamde
‘verhuizing’ houden, teneinde de
kerk in ’t midden te houden.
Wij bedanken Jan van harte voor
het ter beschikking stellen van de
zaal, het was er stemmig tijdens de
misviering en gezellig en plezierig
erna!
Ook nen dikke en welgemeende
merci, voor de mensen achter de
schermen die er voor gezorgd
hebben dat iedereen kon smullen
van het lekker, gezonde,
zelfgebakken brood met kop waar
Leona voor had gezorgd, de
fantastische kramiek van Jan, met
de “floè”van Cecile, ik beloof
trouwens op mijn blote knietjes, dat
ik altijd een braaf ventje zal zijn,
als ze mij het recept van die
lekkernij wil geven. Misschien
verschijnt het dan ook in de
volgende uitgave van onze
“Boerengazet”!

Geef hem de pint! Geef er hem er twee!

“Een spijker, die verder
uitsteekt dan de rest,
wordt erin geklopt.”
S.Hermans, poëet

Begaan als we zijn met onze landelijke gilde en het boerenleven
zoals het is en was, willen we langs deze weg, een oproep doen om
woorden en betekenissen uit onze rijke woordenschat, maar die
verloren dreigen te gaan, te bewaren voor het nageslacht.
Daarom starten we met een rubriekje, over uitdrukkingen,
gebruiksvoorwerpen, boerenalaam en betekenissen zoals ze klinken
en klonken in ons sappig “waistroeés”.
Wij hebben hieronder een lijstje gemaakt van een hele rits
uitdrukkingen uit de oude doos, en wij willen er een heuse prijskamp
aan vastknopen. Degene die ons de juiste betekenis van deze
dialectwoorden kan doorsturen, maakt kans om kennis te maken met
een nieuw streekbier, gebrouwen volgens een aloud recept uit onze
contreien, namelijk het prachtig “Amber Leireken”gebrouwen door
Leo De Smedt van de voormalige brouwerij De Smedt uit Opwijk en
Jean-Luc Suys, gewezen directeur van brouwerij De Kluis.
Het is een bier, gebrouwen op basis van hop, boekweit en spelt, (
nog goed gekend bij de ouderen onder ons), en mout, ongefilterd en
puur biologisch, momenteel alleen te verkrijgen in de bio-afdeling
van Colruyt en Delhaize.
Zoals je kunt zien, geen klein bier en de moeite waard!
Hier gaan we dan!
1. Veudderboeèm
2. Eigt
3. Pezerik
4. Kleurren
5. Aergetei
6. Beirhuezer
7. Painskroeit
8. Vairenhaat
9. flot-of Flokkenhaat
10. Lambels
11. éitrais
12. Klakkebussenhaat
13. piéperken
14. En weet er nog iemand wie of wat de “ziéper” was?
Mailen als de weerlicht, naar williamvanhemelrijck@scarlet.be of
afgeven bij Jan Cloots, Breemweg 19, jan.cloots@skynet.be.
Misschien word jij wel de winnaar van een lekker streekbiertje!

DOE MEE AAN DE
WEDSTRIJD, en
WIN EEN
STREEKBIER !

(bij gelijke stand trekt een onschuldige hand de winnaar uit de
magische doos)

WANDELZOEKTOCHT OP
30 JULI

G

oede gewoonten zijn er om
voortgezet te worden, dus
voorzien we op de laatste
zondag van juli opnieuw een
wandelzoektocht met aansluitend
een reuzenbarbecue op onze
bekende locatie, achter de
parochiezaal.
Vermits beloften altijd moeten
gehouden worden, wordt het weer
een zoektocht met vragen die door
iedereen kunnen opgelost worden,
met ludieke praktische proeven,
waarbij vooral onze samenstellers
een punthoofd krijgen, maar door
de deelnemers met de glimlach
kunnen worden uitgevoerd.
We hadden beloofd, dat de muziek
minder hard ging gebracht worden,
wel: “U vraagt, wij draaien!”
Figuurlijk dan, want Jan heeft een
groep op de kop getikt, ook
figuurlijk natuurlijk, die prachtige
volksmuziek brengt, “à la carte,”
n.l. de groep “Krokmesjeu”die
zijn sporen heeft verdiend en
muziek aan tafel brengt terwijl je
wacht op de lekkere huisgemaakte
pensen, spiesjes of koteletten, die
met onnoemelijk veel liefde
worden geroosterd door onze
ervaren ridders van de “vlam”.De
keuze tussen frietjes of gezond
zelfgebakken brood met verse
groenten mag u zelf maken, of
misschien neemt u ze wel allebei!
We verwachten jullie, vanaf 13 uur
in de tent achter de parochiezaal en
hebben nu al een lekker weertje
besteld en eieren naar de arme
klaren gedragen, dus dat kan niet
meer stuk!

”Beter een portie
groenten met liefde
dan een vet rund met
haat”
(Samuel Rehommes)

