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WANDELZOEKTOCHT

Op zondag 1 augustus

vrienden cowboys en

2010 organiseert de Lan-

vriendinnen cowgirls. De

delijke Gilde van Westrode

praktische proeven staan

voor de 28ste maal haar

ook al in het teken van

“wandelzoektocht”. Dit
jaar staat in het teken van
 Inschrijvingen en

COUNTRY & WES-

vrij vertrek tussen

TERN. De titel dit jaar is

13 en 14.30 uur

dan ook toepasselijk

 Wandelzoektocht

‘WESTRODEO’

van 4 à 5 km in

Als volleerde trapper of

Westrode

sporenzoeker ga je door-

 Barbecue vanaf
17 uur
 Prachtige prijzentafel voor alle
deelnemers

heen het mooie, landelijke
Westrode op zoek naar
vragen en antwoorden. Je
kunt dit met je ros of je
huifkar doen, maar best
doe je de zoektocht met je

behendigheid en handigheid: lasso‟s, prooien en
andere doelwitten maken
deel uit van de opdrachten.
Als beloning krijg je misschien wel een sheriffster,
een squaw of tipi als cadeau. Inschrijven kan vanaf 13.00u. aan het parochiehuis in de tuin achter-

& westernanimatie en
countrymuziek, line dancing en traditiegetrouw een
grootse “country & westernbarbecue”!

aan, Jan Hammenekkerstraat in Westrode. Na de
wandeling wordt er in de
tuin gezorgd voor country

Tot dan,
Jan Cloots, voorzitter

 Optreden van RIO
GRANDE LINEDANCERS rond
18.30 uur
 Prijsuitreiking omstreeks 19.30 uur
 Deelnameprijs: 3
€

Boerengazet aan zijn 10de editie toe!
Jazeker, deze boerengazet is
al aan haar 10de editie toe.
Vandaar dat we alles in een
nieuw kleedje steken. In 2005
begon de vernieuwde bestuursploeg met frisse moed
en volle teugen aan een
nieuw elan. Met vereende
krachten begonnen we onder
andere met deze
„boerengazet‟ . Hiermee willen we het contact met alle
inwoners van Westrode ver-

sterken: zowel met de boeren, de gepensioneerde boeren, als de lokalen en de inwijkelingen. Multiculturen
zijn alom tegenwoordig,:
naast de echte wèstroedenèren, de lonnesiëlenèren, dè
van mààz, die van d‟àà, maar
ook die van de vloanders, de
limburch en zelfs van ver
over de taalgrens. Met de
boerengazet houden we jullie
op de hoogte van onze vere-

niging en onze activiteiten als
van de goede oude gewoonten en tradities van het plattelandsleven. Onze lokale dichter, die trouwens ook in het
bestuur van de LG actief is,
brengt ons regelmatig op de
hoogte van hoe het er vroeger aan toe ging. Op naar de
20ste editie!

LANDELIJKE GILDE WESTRODE, EEN BUITEN-GEWONE BELEVING
Het interview
Voor ons interview ben ik op
bezoek geweest bij een oudleraar, een man met een eerbiedwaardige ouderdom, maar nog
altijd snedig en klaar van geest.
De boerengazet (Bgz): “Meester, ik
herinner mij

WZT 2009:
een praktische proef

men trouwde, omdat
mei de
TROUWENS DAT
maand was
IK NOG VEEL
van de jaarDINGEN NIET
lijkse wasHEB VERTELD
beurt. Jaja,
OMDAT ZE TE
eens per jaar
GEWOON
in mei werd
WAREN?
een grote
kuip met heet
water gevuld
en de heer des huizes had de eer
zich als eerste schoon te (laten)
schrobben, daarna al de andere
mannelijke leden van het gezin,
waarna de vrouwen en de meisjes
volgden en tot slot de baby‟s en
kleuters. Je kan denken dat het
WEET JE

vooral uw lessen geschiedenis, ik
heb aan u gedacht toen ik beelden
zag van de heilige bloedprocessie.
U kon over dingen van eeuwen
geleden vertellen alsof u er zelf bij
was geweest, ik weet nog dat u
zei, toen we leerden dat “Diederik
van den Elzas” het heilig bloed
had meegebracht in 1150 tijdens
de eerste kruistocht uit Jeruzalem,
dat dit een vastgeroeste legende
was en dat het in feite maar in het
begin van de 13e eeuw werd meegesmokkeld tijdens de tweede
kruistocht, door u steevast
“strooptocht” genoemd, vanuit
Constantinopel waar het werd

bewaard.”

water zo vuil werd, dat men er
niet meer kon doorkijken en zo
viel het soms voor dat er een
kleuter in vergeten werd. Daarvan
het spreekwoord “HET KIND
MET HET BADWATER WEGGOOIEN”.

BOEKET.”

Bgz: “Wat heeft dat met trouwen
te maken meester?”
Mr: “Wel, in juni was de wasbeurt
toch al een maand voorbij en kon
het gebeuren dat de mensen al
lichtelijk begonnen te stinken en
omdat de zomerbloemen welig
tierden, hield de bruid een ruikertje bloemen voor haar lichaam
om dit te verdoezelen, dat is de
oorsprong van het BRUIDS-

Meester (Mr.): “Ja, je hebt dat goed
onthouden, en ik herinner mij van
jou, dat je een vraagstaart was die
niet ophield met vragen tot je
àlles wist! Weet je trouwens dat ik
nog veel dingen niet heb verteld
omdat ze te gewoon waren?”
Bgz: “U maakt mij nieuwsgierig
meester, kom vertel…”
Mr: “Weet je dat veel uitdrukkingen een andere oorsprong hebben
dan tot nu toe wordt gedacht?
Een paar voorbeelden: Rond
1500 was juni de maand waarin

Bgz: “Merkwaardig, hebt u nog
zulke geschiedenislessen, meester?”
Mr: “De huizen vroeger waren
niet voorzien van genoeg slaapkamers zoals nu; er was één kamer
voor de heer des huizes en zijn
vrouw; het plafond was tevens de
vloer voor de „slaapkamers‟ erboven. In feite was dat gewoon een
zolder, waarop benevens de kinderen ook de oudere, niet meer
productieve personen sliepen op
een bussel stro.
Wanneer het regende en waaide,
kon het gebeuren dat er iemand
van die vliering naar beneden
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glibberde. Vandaar de uitdrukking
„HET REGENT OUDE WIJVEN‟.
Bgz: “Maar enfin, het is niet te
geloven.”
Mr: “Oh, maar, wacht, omdat er
dikwijls stof, muizen of ander
ongedierte naar beneden viel,
plaatste men vier palen aan de
hoeken van het bed, spande er
een laken over en zo ontstond het
“HEMELBED”

WZT
2009
een
sfeerbeeld

Bgz: “Wij hadden het daarstraks
over de stroop, excuseer, de
kruistochten; u vertelde toch altijd
dat we daar veel kennis hadden
aan te danken?”
Mr: “Ja, onder andere het bewerken van metaal, zo leerden de
mensen het bewerken van tin en

lood om er bekers en ander drink
– en- eetgerei uit te vervaardigen.
Maar toen Amerika ontdekt werd
en men kennis maakte met groenten als bv tomaten, werkte het
zuur in op het lood en trad er nog
al dikwijls voedselvergiftiging op,
daardoor zijn tomaten gedurende
400 jaar als giftig beschouwd!
Eveneens wanneer men wijn
dronk uit die loden bekers viel het
voor dat zo‟n drinkebroer in slaap
viel en voor dood bleef liggen.
Daarover volgend verhaal: Toen
in 1564 het kerkhof van Londen
te klein was geworden, werden de
oude graven geopend om de
beenderen te verzamelen en in
een gezamenlijke put te begraven.
Toen men de kisten opende, zag
men dat er krabsporen op de
planken zaten, dus van mensen
die levend waren begraven. Als
gevolg daarvan werden de doden
gedurende vier dagen op tafel
gelegd tot men er zeker van was
dat ze wel degelijk dood waren,
ziedaar de oorsprong van de
“DODENWAKE”
Bgz: “Maar wanneer bv. pest of

cholera
woedde, kon
men die doden toch niet
zo maar laten
liggen?”

AMAI MEESTER,
NOGAL
GRIEZELIG
ALLEMAAL, HEBT

Mr: “Neen,
U NIKS
daarom werd
SMAKELIJKER?
er een touwtje aan hun
pols vastgemaakt dat boven de grond aan een bel werd
bevestigd, iemand moest dag en
nacht op het kerkhof de wacht
houden om te luisteren of er geen
“schijndode” wakker werd. Daarvan de uitdrukking “GERED
DOOR DE BEL”
Bgz: “Amai meester, nogal griezelig allemaal, hebt u niks smakelijker?”
Mr: Nog eentje dan: Vroeger,
zelfs tot diep in de 19e eeuw en
zelfs later, werd het eten gekookt
in een grote ketel boven het vuur.
Iedereen at gezamenlijk uit die
grote ketel. Wanneer nu niet alles
op was, liet men de resten erin
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LANDELIJKE GILDE WESTRODE, EEN BUITEN-GEWONE BELEVING
ZONDAG 5 SEPTEMBER
VERWENMIDDAG
voor leden
parochiehuis – 11 tot 13 uur:
“vaders koken voor gezin”

voor „s anderdaags en wanneer er een huisdier
rondliep, probeerde die ook wel wat mee te pikken en viel het voor dat het dier in kwestie niet
meer uit de ketel geraakte: daarvan de uitdrukking
„DE HOND IN DE POT VINDEN‟.
Bgz: Dank u meester, het was zeer leerrijk. En
terwijl hij mij ten afscheid een hand gaf, vroeg hij:
“Weet je nog de spreuk die ik jullie meegaf na de
les geschiedenis?”
Bgz: Ja meester: “SE NON E VERO, E BENE
TROVATO”
Hij monkelde en knipoogde...
William

BEZOEK

O N Z E E N AN D E R E

ACTIVITEITEN OP WWW. WESTRODE. BE

