BRUEGHELGAZET
LANDELIJKE GILDE WESTRODE
juli 2007

ZONDAG 29 JULI
PROGRAMMA:
WANDELZOEKTOCHT
13.00 uur: Vanaf 13 uur
kan iedereen met zijn
familie, vrienden,
kennissen deelnemen aan
de ‘Brueghelwandelzoektocht’ in Westrode.
De wandeling is ongeveer
5 km lang en brengt jullie
langs de mooiste plekjes
van het dorp. De vragen
Vanzelfsprekend wordt er
onderweg gezorgd voor
de nodige natjes.
CAFE “BIJ PIETER”
15.00 uur: Vanaf 15 uur
is het Brueghelcafé ‘bij
Pieter’ open. Lekkere
streekbieren of een goede
warme koffie met lekker
Bruegheldessert.
BBQ 17.30 uur:. Dit jaar
een heuse Brueghelmaaltijd aan correcte
prijzen: Brueghel-bbq,
ballekens met kriekjes of,
TABLEAU VIVANT
18.00 uur: het
hoogtepunt van dit jaar:
De ‘Boerenbruiloft’
levendig weergegeven
zoals het schilderij.
MUZIEKOPTREDEN
18.30 uur: Optreden van
de volksgroep Jan Smed.
PRIJSUITREIKING
19.00 uur: De winnaars
van de wandelzoektocht
worden bekend gemaakt.
MUZIEKOPTREDEN
19.30 uur: Deel 2 van het
optreden van Jan Smed.

v.u. Bestuur LG Westrode

HIER MOET JE BIJ
ZIJN!

O

nze Gilde plaatst ons dorp
Westrode in de kijker. En
hoe! Via onze traditionele
wandelzoektocht in het kader van de
“BOERENBRUILOFT” van Pieter
Brueghel.
Onze uitdaging bestaat er in dit
meesterwerk uit te beelden in een
‘levend schilderij’ na onze
wandelzoektocht. Dit doen we niet
alleen. We hebben de medewerking
van vele verenigingen van
Westrode. We rekenen natuurlijk
ook op u als inwoner om ons mooi
dorp in de kijker te zetten.
Zorg dat je er bij bent. Vooreerst
door deel te nemen aan de zoektocht.
Deze zal eveneens in het kader van
Brueghel zijn: met leuke doeopdrachten en dito vragen.
Ook dit jaar voorzien we een
prachtige, maar verrassende
prijzentafel.

Wees er bij en doe mee aan het
‘samen’- zijn:
- door deel te nemen aan onze alom
gekende BBQ (we kunnen nu al
verklappen dat ook deze
Bruegheliaans getint zal zijn)
- door te genieten van de sfeer, en te
luisteren naar de muziekgroep.
We hopen u alvast te ontmoeten.
Tot dan.
Jan Cloots – voorzitter

KRUISDAGEN
15 MEI 2007

D

e kruisdagen stonden dit
jaar in het teken van de
verbroedering met onze
zustergilde van Impde, en om
de zaak helemaal
‘multiparochiaal’ te maken,
hielden we onze feestviering in
Rossem.

Zelden zulke verbaasde en
onthutste gezichten gezien toen de
‘gastpredikant’ de aanwezigen, die
tussen haakjes zeer talrijk waren
opgekomen, uitnodigde om de
traditionele processie te laten
vertrekken van uit Rossem, om zo dwars door alles heen - via Impde

naar Westrode te
trekken en zo terug
naar Rossem om daar
nog wat na te
praten.Velen onder
ons, die niet
vertrouwd waren met
de unieke
geografische toestand
ter plaatse, keken
bedenkelijk naar hun
schoeisel, niet zeker
of dat zo’n tocht zou
overleven. Toen ze te
horen kregen dat heel
die reis amper 923
meter bedroeg, zag
men de ongelovige
gezichten opklaren;
en de vraag, hoe het
allemaal in mekaar
zat, brandde op de
lippen.
Ja, Slozen is nu
eenmaal het enige
gehucht van
Wolvertem dat zich
uitstrekt over drie
parochies en dusdanig best gelegen
om een grensoverschrijdende
processie te houden.
Er was dan ook heel wat hilariteit
toen we met zijn allen dwars door
de stallen van Paul Van
Hoorebeeck van Impde naar
Westrode trokken. en de koeien ons
- vergeef me de uitdrukking - ons
nogal ‘schaapachtig’ bekeken!
Toen, op het kruispunt over de
Molenbeek, we de plek bereikten
waar de drie parochies samen
komen, en daar, heel toevallig, een
koperen ketel gevuld met wijwater
stond, kompleet met een kwispel,
gemaakt van geurige kruiden en
onze pastoor de zegen uitsprak over
vee, velden, gewassen en mensen,
werd het even stil, al waren er
onder de processie-gangers een
paar die iets meer gezegend werden
dan de rest en daar – terecht - heel
blij mee waren, ze veegden in ieder

geval de tranen uit hun ogen,… of
was het toch wijwater?
Maar toen we terug in de stemmige
zaal, ons belangloos ter
beschikking gesteld door Suzanne
en Jean, waar even tevoren de mis
was opgedragen, kwamen, en de
geur van verse koffie de neuzen
kittelde, kwam de stemming er
helemaal in en kon er worden
bijgepraat bij een gezonde
boerenboterham, met kop,
gebakken door onze onovertroffen
bakkerin Leona, of zo’n gehemelte
strelende rozijnenboterham, op zijn
beurt gebakken door Jan en
bestreken met “floo” van Cecile,
waarvan ik, eindelijk het recept heb
gekregen, en waarvoor ik haar
eeuwig dankbaar zal blijven. En
tevens “nen dikke merci” voor de
werkers achter de schermen en hun
echtgenotes die er voor zorgden dat
alles precies op tijd op tafel stond
en weer werd afgeruimd en
afgewassen.
Naar echte landelijke gewoonte
konden we ten overvloede, nog
genieten van een lekker glas om te
besluiten dat de afwezigen, eens te
meer ongelijk hebben gehad!
William, dorpsverteller

”Hij weet nauwelijks
van 't ene brood tot 't
andere te geraken.”

GROEP JAN
SMED TREEDT
OP TIJDENS
BRUEGHELFEEST

D

e folkgroep Jan Smed
treedt zondag 29 juli op
in Westrode. Ze starten om
18.30 uur. Kom dat horen!

De groep is genoemd naar een
traditionele Vlaamse paardans: Jan
Smed. Het orkest werd opgericht in
1969 door vijf jongelui uit Sintlambrechts-Woluwe. Jan Smed
was een van de allereerste
ensembles in België die opnieuw
aanknoopten bij de streekeigen
volksmuziek-traditie.
Jan Smed speelt vooral 18de- en
19de-eeuwse dansmuziek
(contradansen, walsen, polka's,
schottischen, traditionele klein
danskes e.d.) maar ook andere en
oudere vormen van instrumentale
volksmuziek. Het repertoire is
vooral afkomstig uit MiddenBrabant en de Antwerpse Kempen.
Een deel van het materiaal komt uit
gepubliceerde verzamelingen en
oude handschriften van
speelmannen, een ander deel leerde
de groep rechtstreeks van bejaarde
volksmuzikanten.

Jan Smed speelde zowat overal in
het Vlaamse land, en trad ook op in
Wallonië, Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Estland, Slovenië,
Engeland en Ierland. De groep
voelt zich even goed thuis in een
concertzaal, als op straat, op een
bal of een banket.

Vanaf 18.30 uur wordt u verwacht
in de parochietuin om te komen
luisteren.

”Men moet zich
krommen, wil men door
de wereld kom(m)en”

LINZENSOEP MET VARKENSOREN

”De liefde is aan de kant
waar de geldbuidel
hangt”

WAS HET IN DE
TIJD VAN PIETER
BRUEGHEL
ALLEMAAL WEL
ZO LEKKER?

D

e vraag stellen is ze
beantwoorden.

Wij zijn eens gaan snuisteren in
een oud receptenboek met
recepten uit
de 16e eeuw,
die
weliswaar
mondeling
zijn
doorgegeven
en maar op
papier zijn
gezet einde
17e –begin
18e eeuw dus
alles zal wel
niet kloppen, maar het geeft toch
te denken…De meeste recepten
zijn onder één of andere vorm
nog gekend, maar we moeten
toegeven dat onze verwende
magen nogal zouden protesteren
bij de zware kost van toen!
We willen u een menu van de
tijd van Brueghel leren kennen,
de schrijfwijze van de 18e eeuw
krijg je er gratis bij.

De linzen worden uitgezocht, gewasschen en afgekookt; als
het water er afgegoten is,eenige malen met den lepel
fijngedrukt, vleeschnat daarop gegoten, en een klont boter er
bij gedaan; -ook kan men er wat groente bij laten zieden.
Alsdan doorgezegen zijnde, zodat de hulzen terug blijven,
worden er de murw gekookte in dunne reepjes gesneden
ooren, benevens afgekookte groentewortels bijgedaan.
Met versche ooren zout men de soep naar believen; bij
ingezoutene is de grootste voorzigtiheid noodig, opdat de soep
niet door te veel zout bedorven worde.

GEPEKELD RUNDSVLEESCH

Men klopt een lendenstuk murw,vult het op met spek, wrijft
het met salpeter in en legt het in eenen pot met jeneverbessen, lauwelierbladen ,nagelen ,uijen, thijm, look, en
kruizemunt, waarna men het overdekt en verzwaart. Na vijf
dagen keert men het om en laat het nog vijf dagen liggen. Nu
bindt men het vleesch in eenen doek, stooft het met water,
uijen en peterselie drij uren lang, waarop men het in eenen
pot doet, het heete nat er over giet en opdischt.

MANDENMAKERSPAP

Neem drij geheele eijeren en van vier andere alleen de dojers.
Kook die in eenen nieuwe aarden pot met 8 à 10 maatjes vet
van room en doe er suiker bij naar verkiezing. Als het wat
doorgekookt heeft, voegt men er wat rozenwater bij en laat
het in een’ schotel koud worden om het zoo op te dragen.
OM AARDEN KOOKGEREEDSCHAP DUURZAMER EN
VUURBESTENDIGER TE MAKEN

Eenen nieuwe kookpan, die van buiten met dunne klei en ten laatste
met lijnolie overtrokken is, krijgt in het vuur als het ware een
ijzeren harnas. De lijnolie, met klei vermengd, wordt in het vuur tot
een waar ijzer, en eenen dus overtrokken pot is verre verkieslijk
boven eenen met ijzerendraad omwondenen. Heeft een pot bersten
of reten bekomen, dan make men zich eenen deeg van bolus of leem
met lijnolie vernis en bestrijke hem daarmede.

