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LANDELIJKE GILDE WESTRODE
nodigt u uit op haar

WITLOOFDAG
ZONDAG 30 november
VAN 14 tot 17 UUR
Maak kennis met de teelt en verwerking van het Brabants grondwitloof
Boederij familie Hautekeete, hoek Kruiskesbos – Westrodestraat
Met
- Film
- Infostand
- Deskundige uitleg
- Rondleiding
Proeverijen van diverse witloofgerechten
- Trappistenbar

BESTE
DORPSGENOTEN

steraanbieding, maak je als de
bliksem lid van onze gilde en
beleef en geniet van unieke
activiteit.

“Landelijke Gilde
Westrode brengt de streek
op je bord”.

Jan Cloots
voorzitter

Klopt , op zondag 29
november brengt onze gilde
een echt streekproduct op het
bord van onze leden, met
de nodige info er boven op.
We stellen het grondwitloof in
de kijker. We zijn fier en
dankbaar dat we bij Wim en
Leen Hautekeete
de kans
krijgen
om
dit
uniek
streekproduct voor te stellen.
Het telen zal worden toegelicht
vanaf het zaaien tot het
uiteindelijk op het bord beland.
Leden van LG
Westrode
krijgen
een
VIP
behandeling.(zie verder).
Niet-leden zijn vanaf 14 uur
welkom om deze unieke
belevenis mee te maken.
Wil je ook genieten van deze

SPOKEN,
GEESTEN EN
KLUDDE
Vroeger, toen er nog geen TV
was en we leefden in onze
eigen kleine leefwereld, was
èèn van de spannenste
momenten , de avondlijke
vertellingen beluisteren van
mijn grootvader.
Hij kwam van Rupelmonde en
wist spannende en soms
griezelige verhalen te vertellen
over geesten en spoken en
natuurlijk
“Kludde”,
een
watergeest die zich allerlei
gedaanten kon aanmeten en
het de mensen knap lastig kon
maken.
Eèn van zijn favorieten echter

was het verhaal van iets dat hij
zelf had meegemaakt met een
weerwolf. Zelfs nu, wanneer ik
deze letters tik, voel ik terug
de rillingen over mijn rug
kruipen, zo écht en griezelig
kon hij erover vertellen.
Toen een paar jaren terug het
Waasland regelmatig werd
opgeschrikt
door
de
mysterieuze “Waaslandwolf”,
moest ik terugdenken aan
hetgeen mijn grootvader had
meegemaakt en vroeg ik me af
of de weerwolf, waarmee hij te
maken had gehad niet terug
was gekeerd uit de nevelen van
de tijd.
Ook toen werden de dorpen
van het Waasland geteisterd
door een verscheurend monster
dat dieren in de wei en zelfs op
stal verschrikkelijk toetakelde.
Diegenen die het beest te zien
kregen en het overleefden,
spraken vol afschuw over een
reuzenhond of wolf, met
blikkerende tanden en ogen die
gloeiden als koud vuur, die
hen deed verstijven van angst
Hij sprak van een jonge boer
die na een ontmoeting met het

hellemonster op èèn nacht
helemaal grijs was geworden.
Mijn grootvader, die schrik
had van hel noch duivel, had
afgesproken met enkele
vrienden, die ook van geen
kleintje vervaard waren en net
als hij wel eens een konijntje
durfden verschalken - kwestie
eens iets anders op het bord te
krijgen dan het eeuwige spek
of een haring. Op een mistige
nacht met volle maan, ideaal
weer om te stropen, waren ze
in de moerassige beemden
bezig hun stroppen te zetten
toen ze plots een door merg en
been dringend gehuil hoorden
dat van overal en nergens leek
te komen. Mijn grootvader
vertelde altijd dat het gehuil
iets menselijks had, iets zo
verschrikkelijk herkenbaar dat
ze aan de grond werden
genageld. Toen ze door de
nevelslierten plots het wezen
zagen voortsnellen en ze een
glimp van die verschrikkelijke
muil en die roodgloeiende
ogen te zien kregen, waren ze
er van overtuigd dat hun
laatste uur geslagen had. Tot
mijn grootvader de gelukkige
inval kreeg en dacht aan de
woorden van de
“Peerdepaternoster” die hij had
geleerd van zijn grootvader
indertijd. Hij zette zich recht
en begon met bevende stem
“octus provoctus… haat kwaad
kweliaat… zijde van God,
sprekt, zijde van den duvel
vertrekt”. Toen hij dat
vertelde, zei hij dat hij nog
nooit zulke haat en gruwelijke
boosaardigheid had gezien dan

in de bloedrode ogen van de
hellegeest, die onder een soort
jammerend huilen verdween
tussen de nevelflarden.
Gesterkt door hun succes
besloten ze het spoor van het
monster te volgen en te kijken
waar het zich schuilhield. Plots
zagen ze de weerwolf aan een
rij knotwilgen halt houden en
waren ze getuige van een
huiveringwekkende
gedaanteverandering. Door de
mistflarden zagen ze de
hellehond veranderen in een
menselijke gestalte en ze
waren er zeker van hierin een
boerenknecht te herkennen die
onlangs in dienst was gekomen
op èèn van de grootste
boerderijen van de streek.
s’Anderdaags besloten ze een
kijkje te gaan nemen aan de
knotwilg waar ze getuige
waren geweest van het
huiveringwekkende
schouwspel. Ze bemerkten dat
èèn van de wilgen helemaal
hol was en toen ze met een
stok in het gat peuterden,
voelden ze iets dat meegaf. Bij
nader toekijken zagen ze de
monsterachtige pels en
besloten de boer op de hoogte
te brengen van hun
ontdekking.
De boer riep zijn nieuwe
knecht bij zich en gaf hem de
opdracht om een stuk grond te
gaan ploegen in de verste
uithoek van zijn eigendom.
Toen de knecht goed en wel
vertrokken was, liet hij de
broodoven stoken tot die
witgloeiend was en vroeg mijn
grootvader en zijn kompanen,

het duivelsvel te halen .
Toen ze het weerwolfvel bij
middel van een mesthaak uit
de holle wilg trokken,
schrokken ze terug en beefden
van angst, mijn grootvader
heeft mij altijd verteld dat de
monsterachtige kop leefde en
dat de ogen hen aankeken met
een woeste haat die niet van
deze wereld was. Zij
vermanden zich en sleepten
het vel naar de oven, de boer
opende de ovendeur, ze
gooiden het duivelse ding in de
gloed en sloegen de ovenmond
dicht. Nog maar net begonnen
de vlammen het helleding te
verteren, of ze hoorden
hetzelfde gehuil dat hen die
nacht had doen verstijven. Ze
zagen een gedaante komen
aangelopen over de velden met
een snelheid die niets
menselijk had, het was de
knecht die met een vertrokken
gezicht en ogen waarin een
onmenselijke pijn in te lezen
stond, naar de oven snelde en
de ovendeur wou openen om
zijn vel te redden. Mijn
grootvader en de andere
omstaanders wierpen zich op
de knecht en hielden hem vast
terwijl de vlammen hun
verterend werk deden, ze
moesten hem met zessen
tegenhouden, want de knecht
leek begaafd met een meer dan
bovenmenselijke kracht. Hij
hield niet op te roepen “geef
me tenminste een paar haartjes
van mijn vel, zodat ik niet sterf
van de pijn” ze hielden hem
echter vast en toen het helse
ding helemaal verteerd was,

Oproep aan de
leden
:
KALENDER
2009
– 2010
voelden ze zijn lichaam
verslappen en kwam er een
vreemde rust over hem, en
toen sprak hij: “Eindelijk rust,
eindelijk zal ik de volle maan
kunnen zien aan de hemel,
zonder mijn helse verdoemde
lot te ondergaan”. Dezelfde
dag nog is de knecht
vertrokken en nooit heeft
iemand hem nog teruggezien.
Mijn grootvader, die ik nooit
heb weten liegen, heeft dat
verhaal dikwijls verteld, en
wie ben ik dan, om het in
twijfel te trekken?
William

12 DECEMBER SAGEN- &
LEGENDENWANDELING
Voor wie zin heeft gekregen in
meer van dat soort vertellingen
en legenden, hebben we goed
nieuws. De cultuurdienst, in
samenwerking met de
bibliotheek van Meise, richt op
12 december eerstkomend een
sagen en- legendenwandeling
in. Onze Landelijke Gilde,
heeft zich op het pad begeven
van, spoken, Kludde, vreemde
gebruiken, heksen en magie,
William zal vertellen over al
deze vreemde zaken en het
verleden laten herleven, wat is
ervan aan? Bestaan er
verklaringen voor deze
fenomenen? Zijn deze
vreemde wezens verdwenen,
opgeschrikt door de moderne
tijden, of leven ze nog voort en
komen ze op sommige
tijdstippen weer om hun plaats
terug op te eisen?
Wie erbij wil zijn komt op
bovengenoemde datum naar de
bib te Meise, we vertrekken
stipt om 19 uur voor een tocht

Zondag 29 november zetten we het Brabants
Koken voor mannen 9, 15 oktober en 6 nov.
witloof in de kijker.
Wij creëren
de mogelijkheid
om nader
Witloofdag
- 29 november
2009kennis te
maken met de teelt en verwerking van het
Kerstboomverbranding - 9 januari 2010
“Brabants Grondwitloof “.
Als bevoorrecht
genodigde
krijgt2010
elk lid van de
Teerfeest
- 23 januari
Landelijke Gilde u de unieke gelegenheid om
Kruisdagen - 11 mei 2010
een goed zicht te krijgen aan de hand van een
WANDELZOEKTOCHT
- 1 augustus en
2010 een
filmvoorstelling,
een
rondleiding
proeverij van deze fantastische groente op
Verwenmiddag - 5 september 2010
verschillende wijzen.
Wilt u hierbij zijn? U bent uitgenodigd vanaf
10.30 uur. Voor 5 euro krijgt u lekkere hapjes,
spijs en drank (een heus witloofgerecht) en een
VIP-behandeling!

Schrijf vlug in tegen 20 november en contacteer
Jan Cloots (Tel: 052/303470
e-mail: jan.cloots@skynet.be of Guido
Hautekeete. (Tel: 052/303963
e-mail: guidohautekeete@skynet.be

Ben je geen lid? Word vandaag nog lid voor
slechts 11 € en je kunt meegenieten van dit
bevoorrecht evenement. Je krijgt het maandblad
Nest en je kan deelnemen aan al onze
activiteiten

door een geheimzinnige
wereld vol verassende zaken
en wie weet...
De werkgroep

