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este dorpsgenoten,

“Zet je in beweging”
Is dit niet een slogan die je de laatste tijd overal
ziet… Start to run is hip vandaag.
“Zet je in beweging” hoeft niet per se te neigen
naar het prof gebeuren. Het kan in alle rust en
zelfs op een leuke manier. Doe mee aan onze
Wandelzoektocht en zet je in beweging. Zo een
vier à vijf km wandelen met als opdracht een
aantal vragen oplossen en een paar sportieve
doe-opdrachten.
Gans je gezin kan in beweging blijven, ieder op
zijn eigen tempo. Deelnemen kan ook in groep of
individueel. Na de inspanning kan je bij de
Landelijke Gilde genieten van de alom gekende
BBQ, aan democratische prijzen. Ook dit jaar is er
gedacht aan randanimatie; plezier en leute
gegarandeerd!
We kijken alvast uit naar je deelname. Tot dan,
Jan
Op zondag 2 augustus 2009 organiseert de Landelijke Gilde van Westrode voor de 27ste maal haar
“wandelzoektocht”. Dit jaar staat in het teken van Westrode in de 18de eeuw. We hebben in de kelders een oude
kaart van Westrode en omstreken teruggevonden. Ook hebben we een oude kaart van Wolvertem uit 1865 te pakken
gekregen. Tijdens de zoektocht door ons landelijke dorp worden op diverse locaties opdrachten uitgevoerd met denken weetvragen en praktische proeven.
Inschrijven kan vanaf 13.00u. aan het parochiehuis in de tuin achteraan.
Na de wandeling wordt er in de tuin gezorgd voor folklore, animatie en ontspanning met onder andere een muzikaal
optreden en traditiegetrouw een grootse “barbecue”.

ZIEKTES, PLAGEN,
REMEDIES EN
BEEWEGEN

A

an ziektes en plagen was er in
onze kindertijd zeker geen
gebrek. Gelukkig waren er,
buiten de enkele “doktoors”
en “verwaeëressen” nog wel mensen
die allerlei middeltjes kenden om
kwalen te genezen, gaande van
“overlezen”
tot
de
meest
onsmakelijke smeersels en aftreksels,
die bovendien soms nog resultaat
opleverden! Het zou de moeite waard
zijn om die recepten te laten ontleden
om de stoffen, die er in voorkwamen,
op hun doeltreffendheid te testen.
Mensen die denken dat zulke
toestanden alleen maar voorkwamen
in de verhalen van zogenaamde
“heimatschrijvers” als Claes en
Timmermans, moeten dan maar eens
hun licht opsteken bij nog oudere
mensen; ik denk dat ze tot vreemde
vaststellingen
zouden
komen!
Sommige middeltjes worden zelfs
heden ten dage nog regelmatig
gebruikt,
ik
denk
aan
de
“tainterdjotplant” die nog regelmatig
wordt op “wètten” gestreken, en op
de “poeken” van de duiven met een
zeker
succes
overigens,
de
“ossetoeng” bij verstuikingen of
kneuzing,
honing
bij
slecht
genezende (brand)wonden, een heel
accuraat middel tevens tegen
beenwonden, en recent terug
opgepikt door de traditionele
geneeskunde!
Een
paar
huismiddeltjes die ik in een oud
boekje heb gevonden, wil ik u zeker
niet onthouden; het boekje kan ik ter
staving voorleggen, anders zou men
mij misschien niet geloven! De oude
spelling krijgt u er gratis bovenop!
OM HOLLE TANDEN TE
PLOMBEREN

Men make 8 deelen guttapercha
week in een waterbad. Daarna make
men een oplossing van1 deel tannine
en 2 deelen alcohol, die men onder
de weke guttapercha kneedt, terwijl

men er 1 droppel nagelolie bijvoegt.
Wil men dat middel gebruiken, dan
make men het boven een vlam van
een spirituslamp week en drukke het
nog warm zijnde in de kies.
Ziezo, en de tandarts staat
buitenspel!
MIDDEL TEGEN DE WORM IN DE
OOREN DER JACHTHONDEN

’s Morgens en ’s avonds bestrijke
men de aangetaste plaatsen met
bijtend loogzout of helschen steen,
zolang, tot de plek sterk bloedt en
men het roode vleesch ontdekt; dan
strooie men daarop fijne gebrande
aluin. Na verloop van korten tijd zal
het gezonde vleesch zich vertoonen.
Geef toe,een werkelijk drastisch
middel!
Maar terug naar de kwalen en
ziekten. Wanneer de huismiddeltjes
niet hielpen, werd overgegaan op het
bovennatuurlijke, en het kan raar
klinken, maar zelfs nu, worden
wratten “weggelezen”; hier en daar
vindt men nog wel mensen die het
allemaal hebben meegemaakt en van
wratten zijn verlost door “ze te
overlezen”. Ten andere, voor elke
aandoening was er wel ergens een
kapel of kerk waar een heilige werd
vereerd
die
als
het
ware
gespecialiseerd was in die materie,
de kwestie was te weten wie en waar.
Sommige mensen wisten alle
plaatsen op te noemen waar men
terecht kon voor één of andere
kwaal, ik denk aan ’t Genoveva’s
putteke in Steenhuffel, waarvan het
water een wondermiddel betekende
tegen de menselijke vorm van de
“pootziekte” Dat heb ik als kind zelf
meegemaakt! Bij de eerste tekenen
van “bloskes” in de mond, werd met
de behandeling gestart; die bestond
erin dat met een pluim, gedoopt in
“tainterdjot ,“de blaasjes als het ware
werden verbrand, waarna met een
andere pluim, gedoopt in een
aluinoplossing de aldus ontstane
wondjes werden samengetrokken.
Als kers op de taart mocht je dan je
mond spoelen met het wonderwater
uit “’t puttke’n”; na verloop van tijd

en ettelijke martelingen later, werd je
genezen verklaard en was de
doeltreffendheid
van
het
wonderwater
bewezen!
Met
bedplassers trok men naar het
“berrezeikers kapelleke’n” op de
baan naar Malderen, en ook” ’t
bloedkapelleke’n” was zeer in trek,
ik heb horen vertellen dat “aa
joenkmannen” die om één of andere
reden toch aan een lief waren
geraakt, naar ’t bloedkapelleke’n
trokken de dag voor hun trouw, veu
“e goedavelaik”. Zo was er een zeker
Guske’n, die in de vroege morgen
van zijn trouwdag, nog gauw naar ’t
kapelleke was getrokken, alhoewel
hij niet kon verdacht worden van
enige vroomheid, maar onder het
motto “baat het niet, het schaadt
niet” toch maar zijn toertjes rond de
bloedkapel ging lopen, zoals
algemeen werd voorgeschreven. Was
het van alteratie, of had hij slecht
gekeken, feit is dat hij rond de
stroomcabine aan de andere kant van
de weg aan’t lopen was! Iemand, die
daar net voorbij kwam op weg naar
zijn veld, maakte hem opmerkzaam
op zijn vergissing, waarop Guske’n
zich redde zeggende dat hij dat wel
wist, maar rond de cabine liep om
“oep koerang te kommen” voor zijn
eerste huwelijksnacht! Of er die
nacht inderdaad vonken zijn
afgevlogen, wist men mij niet te
zeggen… Om het effect van een
“beiweg” te verhogen, werden er
soms vreemde beloftes gedaan, b.v.
het traject afleggen met steentjes of
droge bonen in de schoenen,
zogezegd om meer versterving te
doen, kwatongen durfden wel eens te
veronderstellen, dat die bonen eerst
wel zouden gaar gekookt zijn.
Denk nu niet dat dit allemaal
gebeurd is in de middeleeuwen, nee,
het is niet meer dan vijftig, zestig
jaar geleden! Feit is wél dat veel van
de zogenaamde kwakzalverremedies
echt hielpen, en dat het spijtig zou
zijn dat de kennis ervan verloren zou
gaan, er zijn al veel moderne
geneesmiddelen gemaakt op basis
van die oude remedies, denken we

maar aan het aspirientje, vroeger gaf
men bij koorts een aftreksel van
wilgenbladeren, die het gekende
sallicilzuur
bevatten,
het
hoofdbestanddeel
van
aspirine,
kinderen die huilden omdat ze
“teveul wind aäen gezogen”kregen
een “vorremèm” in anijs gedoopt,
zoals men weet, een gekend middel
tegen winderigheid, nu bestaan er
zuigtabletten met anijs als basis!
Waarmee ik maar wil zeggen dat de
mensen nog zo dom niet waren dan
men soms zou denken, wij zouden er
nog heel wat kunnen van opsteken,
en de hocus pocus er rond? Nu
zouden we zeggen “het zit tussen de
oren”….
William,

Op ’t Goevallend Oeit
zondag 2 augustus om 18 uur
… of zoals het uitkomt is de
naam van een muziekgroep, die
rijmt op ambiance, eerlijke,
ongedwongen
leut.
Zes
muzikanten die op muzikaal
gebied een lange weg hebben
afgelegd
kwamen
elkander
tegen, voelden zich muzikaal
aangestoken en beslisten samen
het pad verder op te gaan van
zingen en muziek. Het lijkt een
bende ongeregeld, een zootje op
het eerste zicht, maar met een
mengelmoes van stijlen slagen
zij erin ook het publiek aan te
steken, te doen zingen te doen
lachen. Samen slagen deze
gasten erin om publiek van heel
diverse pluimage op te vrolijken,
fijne, ongedwongen momenten
te bezorgen. Zij zijn moeilijk op
een podium te houden, Op ’t
Goevallend Oeit kiest voor een
nauw contact met het publiek en
past zich aan, zoekt elke keer
opnieuw
de
weg
naar
welgemeend plezier.

HET INTERVIEW
Er is de laatste tijd veel te doen over
geheimzinnige sterfte onder de
honingbijen, daarom zijn we ons

licht gaan opsteken bij één van onze
leden-imker.
B.G: Wat is er van deze alarmerende
berichten over het verdwijnen van deze
nuttige diertjes en kan het tij nog gekeerd
worden?

De berichten zijn spijtig genoeg waar
en we zullen met zijn allen moeten
zoeken naar een oplossing want de
woorden die Albert Einstein uitsprak
als een boutade, zijn maar al te waar,
hij zei namelijk dat, “Wanneer er
géén bijen meer zouden zijn, houdt
de wereld zoals wij hem nu kennen,
op te bestaan”
BG: Is dat niet een vorm van
doemdenken, er zijn toch nog genoeg
insecten die aan bestuiving doen?

Zeker, maar niet zoals de “Apis
mellifera” zoals onze honingbij
noemt; zij hebben namelijk de
eigenschap van “bloemvast” te zijn,
wat wil zegen dat ze maar op één
soort bloemen vliegt en zodoende
alleen die bepaalde soort zal
bestuiven, die hun in massa ter
beschikking wordt gesteld, wat van
zeer groot belang is voor de land entuinbouw. Door het grote aantal van
één volk, kunnen ze dus op zeer
korte tijd, hectaren boomgaard of
andere planten helpen bevruchten.
Een beangstigend beeld heb ik op
“General geographic” gezien; in
China is er een bepaalde streek waar
alle bijen zijn verdwenen door het
ongecontroleerd
gebruik
van
sproeistoffen,
resultaat,
de
perzikteelt, die het inkomen van het
overgrote deel van de plaatselijke
bevolking uitmaakt, mislukt en
dompelt de mensen in armoe. Het
waren
hallucinante
beelden,
wanhopige mensen in de bomen te
zien kruipen om met behulp van een
fijn penseeltje, stuifmeel over te
brengen van bloem naar bloem in de
hoop toch enkele kilo’s te kunnen
oogsten. Met dat schrikbeeld voor
ogen is het de hoogste tijd de handen
in elkaar te slaan, landbouw,
biotechniek,
en
iedereen
die
betrokken is met onze voeding en
welzijn.

BG: Hoe kunnen wij, gewone
stervelingen daar iets aan verhelpen?

Ik denk niet dat er een pasklare
oplossing voor het grijpen ligt, maar
misschien moeten we “naar het
verleden kijken, om de toekomst te
redden” Eén van de middelen die we
ter beschikking hebben, zou er
kunnen in bestaan de bijen te helpen
met het aanbod van voedsel.

WIT(M)LOOF VAN
WESTRODE
Dit is alvast een nieuwe
activiteit( organisatie) van
LG Westrode.
Veel verklappen doen we
nog niet , maar dat het over
grondwitloof zal gaan lijkt
ons evident.
Noteer 29 november nu al in
uw agenda , want dan krijgen
de leden van LG Westrode
een VIP behandeling.
Zorg dat je er bij bent en
wordt nu lid voor de helft van
de prijs
BG: Bedoel je nu dat we moeten
suikerklontjes of iets dergelijks op een
voederplankje leggen, zoals voor de
vogeltjes in de winter?

Het klinkt misschien vreemd in de
oren, maar, toch moeten we iets in
die aard doen, natuurlijk geen
voederplankjes of iets dergelijks,
maar ik bedoel, de bijen terug de
mogelijkheid geven het voor hen zo
broodnodige stuifmeel te laten
opnemen door het aanplanten van
“bloemenweiden”
Waarom
de
wegbermen
en
gemeentelijke
recreatiegebieden niet inzaaien met
veldbloemen zoals het vroeger was?
Dit heeft niets te maken met
misplaatste nostalgie naar vroeger,
maar met de bittere realiteit.
Gelukkig zijn er al gemeentebesturen
die volop meewerken en terug wilde
bloemen zaaien waar het mogelijk is.

BG:
Maar
je
sprak
over
“bloemvastheid” wat dan met de
bestuiving van, bv. fruitbomen? Gaan ze
dan niet die veldbloemen verkiezen boven
de fruitbloesem?

De honingbij zal natuurlijk het meest
grote aanbod verkiezen, en de massa
fruitbloesem bevliegen, vooraleer ze
zich aan een andere voedselbron
waagt. Ik sprak daarnet over vroeger
en ook nu is dat nog de regel, je hebt
wellicht al gezien dat er tussen de
rijen fruitbomen een spoor is
voorzien om bv. met de tractor
tussen te kunnen werken. Dikwijls is
dat begroeid met gras, waartussen
paardenbloemen groeien. Welnu, om
te beletten dat de bijen die laatsten,
die zeer nectarrijk zijn, bevliegen,
worden die gemaaid voor ze bloemen
dragen, teneinde de bijen als het
ware te dwingen zich met de
fruitbloesem bezig te houden. Maar
de bloemenweide is vooral bedoeld
om de bijen te helpen in hun
voedselvoorziening
tussen
de
opeenvolgende “monoculturen” die
de landbouw meer en meer in
praktijk brengt. Een maïsveld levert
stuifmeel van - voor de bijen slechte kwaliteit, en kijk maar eens
naar de hectaren die er van deze teelt
worden ingezaaid.
BG: Denk je dat daar de énige oorzaak
ligt van de dramatische achteruitgang
van het bijenbestand?

Zeker niet, maar gezonde volken met
voldoende voedselaanbod, zijn toch
weerbaarder dan hongerende volken.
Er is natuurlijk de niet genoeg
gecontroleerde bespuiting. Nog niet
zolang geleden is aangetoond dat een
bepaald product, gebruikt in de
maïsteelt, nefast was voor de bijen.
Nochtans
bestaan
er
andere
producten met dezelfde werking
maar zonder nadeel voor de bijen,
vandaar mijn oproep naar de
chemische industrie om te zoeken
naar bijenvriendelijke bespuitingsproducten. Daarnaast zijn er nog
andere redenen, waar we alleen maar
kunnen naar gissen, maar toch
moeten bestudeerd worden. Het is
een feit dat sinds de steeds maar
verdergaande
toepassing
van
draadloze telefonie, gsm, en andere,
die steeds krachtiger straling
gebruiken, we meer en meer te
maken
krijgen
met
het
oriëntatieverlies bij bijen en andere
dieren; zie maar naar de massale
“zelfmoorden” van walvisachtigen,
die zich volledig gedesoriënteerd op
het strand gooien. Iets dergelijks zien

we ook bij onze bijen, die niet meer
terugkeren naar hun korven.
Daarmee besluiten dat dit de oorzaak
is, zou te drastisch zijn, maar toch
moet dit onder ogen worden gezien.

ons voorspellen, en dat onze bijtjes het
hunne kunnen blijven bijdragen tot het in
stand houden van onze planeet.
Ik help u het hopen!
William

BG: Wat kan jij als imker ondertussen
doen, lijdzaam toekijken en wachten tot
het te laat is?

Onze volken worden ook belaagd
door plagen die, mede door de vrije
handel en bereikbaarheid van andere
continenten en landen, ons hebben
bereikt en waarvoor nog geen
natuurlijke afweer is ontwikkeld, ik
denk aan de “varroamijt”, een
minuscuul diertje, dat zich nestelt in
het bijenbroed en zich voedt met het
bloed van de jonge bijen, zodanig
dat ze zich niet kunnen ontwikkelen,
ook zetten ze zich vast op de
volwassen exemplaren die verzwakt
worden en sterven.
Tevens krijgen we te maken met nog
een ziekte die op één of andere
mysterieuze manier onze contreien
heeft bereikt, namelijk “Amerikaans
vuilbroed” een plaag waarvoor
meldingsplicht bestaat en waarbij
heel uw bijenstand moet vernietigd
worden.
BG: Dus... de chemische toer op en
bestrijdingsmiddelen gebruiken?

Voor mij zijn bijenproducten te
waardevol om met chemische
producten vervuild te worden, ik
werk momenteel in de mate van het
mogelijke, op de manier van vroeger,
wat inhoudt dat ik bv, mijn bijen
terug laat zwermen, die zwermen
behandel tegen ziektes, er geen
honing van oogst, en ze laat
opgroeien tot sterke ziektevrije
volken, waar ik volgend seizoen de
vruchten van pluk. Ook de
varroamijten worden zoveel mogelijk
afgevangen door ze in een
natuurlijke val te laten trappen,
waarover ik in dit korte bestek niet
kan uitweiden, het zou ons te ver

ZONDAG 2 augustus
optreden van

“Op 't goevallend
oeit”
FOLKMUZIEK –
uit Vilvoorde
Vanaf 17 uur
parochietuin
Westrode

voeren.
BG: Laat ons hopen dat het allemaal niet
zo'n vaart loopt als de onheilsberichten

ZONDAG 6 SEPTEMBER – VERWENMIDDAG – voor leden en hun familie – parochiehuis – 1& tot
13 uur - wokschotel met kip, varkensblokjes of vis en zeevruchten.

