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VOORWOORDJE

B

este dorpsgenoten,

Heel wat dorpsbewoners leven zich uit in een hobby of een vereniging. Al die creatieve inspanningen maken een
dorp de moeite waard. Even wat landelijke wiskunde: Ik + Jij = Wij. Samen bereiken we meer.
Soms ontmoeten wij elkaar, slaan een praatje, of we doen samen een activiteit. Wij plaatsen Westrode in de kijker,
en moet het nog gezegd zijn? Hier moet je bij zijn
Op 27 juli 2008 staat onze Wandelzoektocht in de kijker. Je kan je uitleven in onze zoektocht door je handigheid en
je scherpe speurzin, om al de doe-opdrachten uit te voeren en de vragen op te lossen. Het gebeuren rond de
zoektocht staat garant voor pretentieloze ontspanning en genieten van onze vermaarde BBQ. Deelnemen kan met
gans je familie tegen een gezinsvriendelijke prijs. Uiteraard zorgen wij voor het gekende mooie weer en de LGsfeer.
In de marge van de zoektocht nog iets apart.
Zijn er nog cafés in Westrode? Waren er cafés in Westrode? Ja, en veel, dat weet iedereen .
Kent iemand nog deze vroegere cafés, met naam, bijnaam, een verhaal?
Vertel het ons . Laat het ons weten . Het verslag lees je in onze volgende krant.
Jan Cloots – voorzitter

WANDELZOEKTOCHT
ZONDAG 27 JULI
Vanaf 13.00 uur
Parochietuin
met optreden van

MALLSTEET
WINDMILLBAND

of er toch geen brandplekken te
bespeuren waren. Ons “Lea van
Lucien” die haar ring in pand had
gegeven, die in een doos werd
verstopt, waarna hij met enkele
magische zwaaien met het
toverstokje verdween, en slechts
helemaal op het einde terug
opdook in het laatste en kleinste
doosje, was er toch niet gerust in
en heb ik ze zelfs in een
onbewaakt ogenblik in de ring
zien bijten, om het goudgehalte te
controleren!
Alle deelnemers waren unaniem,
het was een geslaagde avond, en,
natuurlijk, de afwezigen hadden
ongelijk.
William

LEDENFEEST
p 19 januari vierden we
ons jaarlijks ledenfeest,
dat, hoe kan het anders, in
een opperbeste sfeer
verliep.

O

Tijdens het lekkere diner, zo
tussen “de soep en de patatten”,
kregen we optredens van
goochelaar “Joachim”, die fel
gesmaakt werden. Weliswaar
liepen de mensen die gevraagd
werden om mee op te treden,
verplichte vrijwilligers dus, met
een serieus ei in de broek
wanneer hun kleding werd
verknipt en - of in de fik
gestoken! Maar zoals het bij een
echte magiër past, kwam alles
weer op zijn pootjes terecht en
kon het pulletje terug ongedeerd
worden aangetrokken, niet na
stiekem te hebben gecontroleerd

KERSTBOOMVERBRANDING

O

p vrijdag 5 januari
hielden we onze stilaan
traditie geworden
kerstboomverbranding.

Dit jaar moesten de Driekoningen
zich reppen om met hun bomen
tijdig op de weide van “Roones”
te zijn! Er was in elk geval hout
genoeg om dit evenement te laten
uitgroeien tot een feeëriek
schouwspel, dat toch altijd weer

het vertrek van de lange winter
aankondigt en ons nieuwe moed
geeft. Ook hadden we een
nieuwigheid op het programma,
namelijk, wafels, gebakken zoals
vroeger, op een authentieke
“Leuvense Stoof” Natuurlijk
waren de gekende eet en
drankgelegenheden, spek met
boerenbrood, jenever onder alle
mogelijke vormen, chocomelk
voor de jongsten onder ons, en de
stilaan legendarisch geworden
witloofsoep, ook van de partij.
Wij willen toch nog eens
benadrukken, dat dit allemaal
maar kan tot stand komen dank
zij de onbaatzuchtige hulp van
zovele, medewerkers, die liefst in
de schaduw blijven en niet te
koop lopen met hun inzet. Wat
zouden we doen zonder de
medewerking van de eigenaars
van de weide? De jonge mannen
die het hout verzamelen? De
bakkers? De dames van onze
leden? Dit jaar konden we ook
rekenen op een “mobiele
keuken”, ons afgestaan door onze
oud-voorzitter. We kunnen op die
manier een volgende keer
misschien meedoen aan “Ons
Restaurant”….!
William

ZONDAG 27 JUL
WANDELZOEKTOCHT
MALLSTREET
WINDMILLBAND
Een verzameling van alledaagse
muzikanten,vrienden die elkaar
gevonden hebben in de
muziekmaatschappijen. Chris,
Julien, Frankie, Biereke, Dirk,
Mark en Walter spelen sax,tuba,
bugel, percussie en trombone. Een
gamma van verschillende genres:
volksmuziek, mars, wals, Dixie
Band.

KRUISDAGEN
NET ALS
VROEGER

O

worden gedorsen tijdens de
wintermaanden. Ja, de Landelijke
Gilde houdt nu eenmaal van
symboliek, en kan het meer
symbolisch dan een dankzegging
houden voor het goede der aarde,
op de plaats waar de oogst wordt
bewaard? De blije commentaren
achteraf, bij een lekkere boterham
met kop en of kramiek,
vanzelfsprekend zelf gebakken
door onze ondertussen, zeer
bekende medewerkers, zegden
meer dan genoeg! Wij danken de
talrijke aanwezigen dan ook voor
hun belangstelling, het steunt ons
om op de ingeslagen weg door te
gaan..

p dinsdag 29 april

hielden we naar aloude gewoonte
de “Kruisdagenviering”, een
gewoonte die dreigde verloren te
gaan en die we terug hebben
opgepikt bij onze heropstart
alweer enkele jaren terug, wie
weet het nog?
De eerste keer bij Wim
Hautekeete, het jaar daarop bij
“Jan van de Smet”, en vorig jaar,
grensoverschrijdend, en in
samenwerking met de afdeling
van Imde op de hoeve “Van
Hoorebeeck” te Slozen, Rossem,
Imde, Westrode. Dit jaar mochten
we te gast zijn bij de familie Miel
en Maria Bogemans waar onze
viering een speciaal cachet kreeg,
zij werd namelijk gehouden in
“d’èrk” waar vroeger de
graanschoven werden
opgestapeld in afwachting van te

ONZE LG OP DE
CULTURELE
TOUR

T

ijdens de cultuurdagen
van Meise op 26 en 27
april, met als onderwerp
“Nostalgie” trad onze
Gilde buiten de grenzen van
Westrode en liet zich opmerken
door in te spelen op het thema
“Oude volkscafés in Wolvertem,
levend”.
Zo werd in één van de oudste
“staminees” van de gemeente,
“Bij Jeanneke” anekdotes,
volksverhalen, echt gebeurde, en
bijgekleurde, verteld door onze
bekende volksverteller, die er ook
in slaagde om de bezoekers van
de overvolle “staminee” te laten

meezingen met liedjes uit de oude
doos. Dat brengt ons nog eens bij
de vraag in ons voorwoordje,”
Mensen van Westrode, graaf in
jullie geheugen, bezorg ons
zoveel mogelijk namen, bijnamen
en anekdotes van en over onze
“Waistroëse” volkscafés, want
voor we het beseffen gaan die
schatten verloren”. Liever krijgen
we tien keer dezelfde verhalen
dan géén! Tijdens de
cultuurdagen hadden onze
wafelbakkers zich strategisch
opgesteld bij de oude spiegeltent
die was neergepoot aan het
rusthuis van Wolvertem en
brachten op hun manier de tijd
van toen weer tot leven, toen er
voor de familie en vrienden een
wafelbak werd gehouden, en
weer doet ondergetekende op zijn
blote knietjes, en met de belofte
van altijd braaf te zijn een oproep
aan Lizette om haar recept van
die lekkernij prijs te geven, bij
Cecile is het gelukt met het recept
van de “Floo” dus… Wij danken
al de mensen die er aan
meegewerkt hebben, en onze
Landelijke Gilde op een positieve
wijze hebben laten opmerken,
niet alleen in onze eigen parochie,
maar door aan te tonen dat we
een vereniging zijn die ook naar
buiten durft te treden en zich op
de gemeentelijke kaart durft te
zetten.
William

HET INTERVIEW
Wanneer we de Beekstraat
teneinde rijden en de platen
‘Cloots’ volgen, worden we als
het ware verwelkomd door een
kudde vriendelijk ogende bonte
paardjes, hoewel – paardjes - ze
zien er behoorlijk robuust en taai
uit!
Een goede reden om eens met de
fokker te praten over de
herkomst en het gebruik van
deze gemoedelijke dieren.
De fokker bleek een fokster te
zijn, wat ons nog meer
intrigeerde. Wij vroegen dus aan
Aline van waar die passie voor de
“Tinker”, want dat is de naam die
gemeenzaam aan deze paarden
wordt gegeven.
In een encyclopedie uit 1988 over
paardenrassen had ik namelijk
geen spoor van de “Tinker”
gevonden.
Blijkt dat de “Tinker” feitelijk
geen ras is, maar door de
eeuwen heen, tot op heden,
steeds is gekruist met andere
paardenrassen, voornamelijk met
“Shire”, “Clidesdale”, “Dales”. In
het buitenland werden ze vaak
als “pintopaarden” , “Skewbald”
of “Piebald” ingeschreven.
Ondertussen bestaat het
stamboek in België, tot stand
gekomen in samenwerking met
Nederland.
Wij kregen de deskundige uitleg
van Aline, en vonden het de
moeite waard om onze lezers
mee te laten genieten.
Ongeveer rond 1430 vinden we
de eerste beschrijvingen van een
bont paard in Ierland.

Waarschijnlijk brachten de
voorvaders van de zigeuners rond
800 à 1000 ze mee vanuit Perzië
mee naar West Europa,
voornamelijk als trekdier voor
hun woonwagens. Momenteel
bestaan er in Groot Britannië en
Ierland nog zo een 3000 families
zogenaamde “Travellers” die hun
kost verdienen als reizende
acrobaten en ketellappers, in het
Engels “Tinkers” van (”
Tinsmith”) genoemd, hetgeen
slaat op het klingelend geluid bij
het bewerken van metalen ketels
en pannen. Omdat het bonte
paard door velen verguisd werd
en dus niet veel waard, was het
voor hen het meest geëigende
paard, ook omdat het door zijn
unieke kleurenpatroon altijd, ook
bij diefstal, herkenbaar was door
de eigenaar. Het was in de slecht
verlichte straten, door zijn zwartwit patroon goed zichtbaar. Het
had nog een ander voordeel:
door zijn kleurpatroon werd het
niet opgeëist door het leger, ze
werden (trouwens nu nog) enkel
als “Drum horses” gebruikt. De
hengsten van deze legerpaarden
werden door de “Travellers”, door
hun merries “voor de draad te
plaatsen” benut, om zo
dekgelden te ontlopen, en zo de
soort te verbeteren. De paarden
die ze zo verkregen, waren
uitzonderlijk taai en sterk, konden
door winter en zomer buiten
blijven en waren heel
betrouwbaar en handelbaar. Een
bijkomend voordeel was, dat ze
geen tol moesten betalen bij het
binnenkomen door de stadspoort.
Er bestond nl. een ietwat

vreemde wet, nl. dat een paard
met vier witte voeten geen
stadstol moest betalen. Vandaar
de uitdrukking “ Hij staat op een
wit voetje”
Aline, wat is nu het ideale
kleurpatroon?
De ideale tekening is 50% wit en
50% zwart, er bestaan ook bruin,
driekleur, grijs en het
zogenaamde “porselein”
blauwgrijs met een gelige gloed.
Er bestaan nog tal van andere
kleurschakeringen, maar we waren
vooral benieuwd vanwaar de
verschillen in gestalte, Aline?
Wel, vanwege de reeds
aangehaalde fok en
veredelingsmethoden, worden de
Tinkers onderscheiden in een
licht type, als rijpaard,
westernrijden, dressuur enz. de
“Vanner” genaamd, en als zwaar
type, gebruikt als koets en
werkpaard, de “Cob”. Daarnaast
onderscheidt men nog de
“Tinkerpony” (stokmaat kleiner
dan 1.48) In Engeland verkiest
men het eerste type, ook al
omdat het voor de jacht wordt
gebruikt. In Duitsland vallen de
meeste Tinkers onder de
koudbloedpaarden, mede omdat
de meeste Tinkers nog steeds het
typische “ behang” aan de poten
dragen, zoals bekend bij de
“Friezen”, de “Brabanders” en
ook de “Shires”. Naast deze zgn.
“Feathers” kent de Tinker ook
nog lange, behaarde oren, een
geitenbaard aan de kin en lange
snorharen op de bovenlip.
Aline heeft er een die ik daarom
stiekem “Julleke” noem, omdat
hij zo goed op Julien Vrebos lijkt!

Aline, wij danken jou voor het
interview en de deskundige uitleg;
de lezers van onze “Boerengazet”
zullen deze vriendelijke dieren vanaf
nu zeker met andere ogen bekijken!

