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Waarom ook niet!
Onze
activiteiten

2011-2012
Verwenmiddag: 18 september 2011
-

Koken voor mannen
thema Ecuador
Culturellen
7 okt, 21 okt,
4 nov 2011
-

LG Westrode is een vereniging met een toekomst.
Zo bereiden we nu het
nieuwe werkjaar voor. En
dat blijft niet enkel bij de
organisatie en evaluatie
van de activiteiten. We
moeten ook aan de continuïteit denken. Zeg maar
de lijnen uittekenen voor
de komende jaren, al is
dat misschien op een bierviltje.

het verenigingsleven, je
organiseert graag. LG
Westrode staat voor
iedereen open. We zoeken inderdaad nieuw talent (m/v). En laat je niet
afschrikken door het
woord “landelijke”. Je
hoeft helemaal geen boer-

derij te bezitten om bij
ons aan te sluiten. Wij
zijn blij met “gezond boerenverstand”! Voel je je
aangesproken of denk je
bij het lezen van dit stukje: “Waarom ook niet?”.
Laat het ons dan weten!
jan.cloots@skynet.be

Eén van die lijnen eindigt
misschien bij jou. We
zouden graag ons team
uitbreiden, een beetje verjongen. Je brengt je frisse
ideeën mee, je hebt misschien een andere kijk op

Kerstboomverbranding 7 januari 2012
-

Teerfeest 21 januari 2012
-

Snoeicursus 5 februari
2012
-

Kruisdagen 15 mei 2012
-

Wandelzoektocht
5 augustus 2012
-

Verwenmiddag
2 september 2012

Fruitactie in basisschool Klimop
In het kader van "gezonde
tussendoortjes" , een project opgezet door de Landelijke Gilden, heeft onze
afdeling een mand vol
lekkers en didactisch materiaal over tuin en landbouw afgegeven aan het
lerarenkorps van de lagere school "Klimop" in
Westrode. Van onze
plaatselijke afdeling kregen alle 200 leerlingen
tevens een gezonde, blozende appel en de legende
van "Het Appelmanneke"
van Sint-Truiden er
bovenop. Dat direc-

tie, lerarenkorps en onze
plaatselijke jeugd opgezet
was met deze stunt hoeft
geen betoog. Jan en William werden begroet met
het, enthousiast gezongen, toepasselijk liedje:
"Zeg ken jij
Jan de appelman..." De
bedoeling van
dit project is
onze jeugd
kennis te laten
maken met
gezonde en
lekkere producten van bij

ons en hen tevens een
gezonde manier van het
gebruik van tussendoortjes en snoep bij te brengen.
William
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EEN PAARD INSPANNEN
Vijftig jaar geleden een dagelijks
werk, nu een rariteit! De termen, gebruikt voor het tuig en de handelingen bij het optuigen van een paard,
verschillen niet veel voor de verschillende dorpen hier in de streek;
daarom denk ik dat bij sommige ouderen een belletje zal rinkelen en
herinneringen oproepen wanneer ze
die bijna vergeten woorden lezen.
Het is niet altijd gemakkelijk ons
dialect fonetisch te schrijven, maar
we zullen het in de mate van het mogelijke proberen. De boer of de
“voereman” zelf zorgde ervoor dat
“’t pjeid” eten kreeg, vandaar het
spreekwoord “het oog van de meester maakt het paard vet”; slechts
daarna at hij zelf. Voor het optuigen,
“inspannen”werd eerst het halsjuk,
“de nek” opgelegd, daaraan hing gewoonlijk al het hoofdstel “den
braal” met het bit “’t gebet” vast;
daarna werden de strengen aan het
haam of halsjuk vastgemaakt, wanneer er met de “treemkeir” werd
gereden werd ook het zadel, ”de
zooèl” opgelegd, samen met “de
broek” die diende om het paard toe
te laten de kar achteruit te duwen, te
doen “daazen”, de buikriem, “den
boikriem” werd aangespannen en
tenslotte werd het paard het hoofdstel met het bit opgezet en de
“kinnekeet” vastgemaakt, vast of
minder vast, naargelang de aard van

het paard (een goeie voereman had
een goede band met zijn paard en liet
de kinnekeet nogal losjes). Het kordeel, “kedieel” met de ”loenne“
hing mooi opgerold aan het halsjuk.
Het paard trok dan de “sleuzze” met
daarop het alaam “den aaelam” en
eraan vastgemaakt, de kleine
“sleuzze” met de Brabantse
“dobbel” ploeg. Voor het ploegen
deed men meestal beroep op een
tweede paard, grote boeren hadden
die zelf, kleinere boertjes leenden
een tweede om “baie te spanne’n”.
Aan de ploeg werd een
“veudderboèm” vastgemaakt, waaraan de twee “aenschaiene’n” werden verbonden. De voereman mende
de “koppel” met het “kediel” van ”
’t lamoerpjeit”, het andere trok
“z’ijn string”, wanneer één van de
dieren “over zijn string stond” moest
men de streng losmaken en van tussen zijn benen trekken, of “’t reffeseerde”. Met een ”ju” vertrokken ze,
en aan de akkerwende, ”’t kambed”
ging het van “ho, woerie-kom” en
het span draaide linksom, terwijl de
voereman zijn ploeg keerde, “z’en
ploeg oemlaaa” en het werk herbegon. Hetgeen dan aanleiding gaf tot
vraagstukken op school in de zin van
“Een boer heeft een trapeziumvormig veld van zo hoog en zo lang en
de ”vore” heeft een breedte van zoveel, hoe lang werkt hij om het veld

om te doen, wetende dat hij zolang
zet op een gemiddelde lengte van het
stuk, en dat hij nieuwe klompen
droeg van wilgenhout ( dat laatste
deed de meester erbij om met onze
voeten te spelen en ons af te leiden).
Hoe dikwijls heb ik die boeren niet
vervloekt omdat ze het vertikten een
gewoon rechthoekig of vierkant stuk
grond te bewerken! Maar ja, het is
nu nostalgie’ maar ik ben toch blij
dat ik het allemaal nog zelf heb meegemaakt en zelf “voereman” ben
geweest, en soms vraag ik me af of
er ooit nog een tijd zal komen, waarin de vooruitgang zo’n enorme stappen zal nemen, als die onze generatie
heeft gekend? Nog niet zolang geleden, leren schrijven met een griffel
op een lei, en nu tokkelen op het klavier van een p.c.! Met een koppel
paarden het land bewerkt en nu, per
GPS geleide supertractoren van honderden paarden sterk, hectaren in één
werkgang zien klaarleggen!
William
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LIED VAN DEN BOERENTRAM DEN ‘L’
Veel van onze oudere inwoners hebben nog dagelijks het genoegen gekend, met de boerentram van uit
Londerzeel naar hun werk in Brussel
te trekken. Eerst met de fiets of te
voet naar Imde, om daar de reeds
overvolle tram te nemen richting
hoofdstad. Er waren iedere dag wel
genoeg perikelen met het vehikel en
de anekdotes over die tijd zijn legio.
Daarom drukken wij hierbij een
spotlied af, geschreven door een oud
buurman, Jan Roelants "Keuninck",die - tot hij trouwde - woonde in het laatste huis van
Londerzeel in de Bergstraat en daarna tot zijn dood in Klein Holland in
Londerzeel. Uit de liedjestekst
spreekt zijn haat- liefde verhouding
die hij had met "den L" de tram naar
Brussel.
Kijk ook op youtube BRUSSEL- LONDERZEEL....TRAM: http://
www.youtube.com/watch?
v=UTdXc7xwOpo

Refrrein
Op den L, op den L,
Daar is het van tijd toch een spel,
Duwen en stoten, ge moest dat eens
zien,
Bijzonder op den tram van vijf uren en
tien
Op ’t platform en dan menige keer,
En van binnen dan ook evenzeer
Dagelijks controleren, om ons te koeioneren
ik zing nu een lied van den boerentram
Den L dat is zijne naam,
‘t is waarlijk een schande
hoe dat het er gaat,
er wordt veel over gepraat,
doch die heren gebaren, het gaat hen
niet aan,
alwaart moeten er honderden staan.
Ze weten dat we moeten,
Pas op voor de boeten,
Maar de rest trekken zij zich niet aan!

Betrouwen dat doen z’ons niet meer
Van in den départ, zo vol als een aar,
Waar moeten de anderen nu staan?
En in Wolvertem, daar staan ze te gaap
Hang er u maar aan
’t is plezant zo’n reis en dan die van
Meis
bidden en smeken: schuift aan
want ieder bolt geire
maar ’t is geen affaire
maar dat trekt den tram hem niet aan
Refrrein
Op den L, op den L
Daar is het van tijd toch een spel
Duwen en stoten, in ’t vroeg en in ’t laat
Amai, als er enen op uw tenen staat
Op ’t platform, in ’t hoeksken d’amour
Daarvoor staat de jonkheid op loer
Hoe dichter, hoe liever
Maar ze hebben genen iever
Alwast hangen z’er buiten aan
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Landelijke Gilde
kijkt (ver) over de
grenzen
Dat wij een enthousiaste kookgroep in
onze rangen hebben, is geen geheim. Dat
daar al heel wat keukenpieten zijn uit
voortgekomen, is minder bekend, maar
niettemin een waarheid als een koe, waarvan we al heel wat malse stukken hebben
klaargemaakt (van die koe). Deze keer
zagen wij het verder, namelijk in Ecuador, wij zijn namelijk mee gestapt in een
plan van “Trias”, een opzet dat toelaat
ondernemende jonge mensen uit het zuiden de kans te geven ons hun landbouwproducten te leren kennen en waarderen.
Wij hebben gekozen voor de keuken van
Ecuador, een land dat tot de verbeelding
spreekt, al was het maar door zijn zeer
oude en geheimzinnige geschiedenis. Onder de kundige leiding van Sandra Navarette, een jonge gedreven ambassadrice
voor haar land en haar cultuur leren we
o.a. bananen, die qua smaak in niets lijken
op deze die wij kennen, op allerlei manieren klaarmaken, bakken, frituren en noem
maar op. We ervaren hoe de verschillende

bewoners van Ecuador, mensen van de
kuststreek, bewoners van het hooggebergte en de jungle, hun eigen eetgewoonten
hebben, al naargelang het voedselaanbod.
De diverse gerechten, zelfs die met de
meest exotische namen, hebben geen geheimen meer voor onze keukenpieten.

Kortom, een gesmaakt initiatief dat ons
doet verder kijken dan ons klein plekje op
de aardbol en tevens heeft ondergedompeld in een volledig andere cultuur, in één
woord, een verrijking voor onze kookploeg!
William

Terwijl we deze regels schrijven, zijn we
in volle voorbereiding voor onze volgende kookavond, die ons nadat we reeds
“Encocado di pescado,” een traditioneel
visgerecht, “Ceviche de Camaron,” een
verrassend frisse maaltijdsoep met reuzengarnalen en “Empanadillas de Queso,”
een groenten- kaasmengeling in een deegjasje hebben leren klaarmaken, zal laten
kennismaken met een vleesgerecht, vergezeld van aardappeltortilla's. De befaamde
“Fritada y tortillias di papa” om af te sluiten met een “Torta de las tres leches.”

ZATERDAG 7 JANUARI 2012
Locatie: Chirolokalen, achter parochiehuis
Van 19 tot 23 uur

KERSTBOOMVERBRANDING — NIEUWJAARSDRINK

