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Leer je dorp kennen
ZONDAG
31 JULI
WANDELZOEKTOCHT

PROGRAMMA
13—15 uur
INSCHRIJVEN
-

Je kan gaan wandelen in
de Alpen, in Toscane of
zelfs naar Compostella
trekken. Maar ken je de
kleine wegjes wel in je
eigen dorp?

bij de praktische proeven om zo beter te doen
dan je kameraad, buur
of familielid. Zeg nu
zelf, er moet een beetje
competitie zijn.

Ja, het is weer zover. Je
vertrekt met niets en je
komt terug met een gevulde maag, een goed
gevoel en een pak verse
groenten! Misschien win
je wel de hoofdprijs.

Je kan je benen even
strekken als excuus om
ze daarna enkele uren
onder tafel te steken, om
je te goed te doen aan de
BBQ en een frisse pint.

De jaarlijkse wandelzoektocht van de Landelijke Gilde. Je kan er veel
vliegen in één klap slaan.
Je kan proberen om je
behendigheid te tonen

dorp te leren kennen.
Hopelijk kunnen we je
op het einde van de dag
gelukkig maken met een
pakket verse groenten,
en zien we je op zondag
31 juli in de parochietuin.
Tot dan!
Namens het bestuur,
Jan Cloots, voorzitter

Wij, van de Landelijke
Gilde, proberen een parcours uit te stippelen in
en om Westrode, soms
eigenwijs, soms verrassend. Zo hopen we je de
leuke plekjes van ons

13 - 18 uur
WANDELZOEKTOCHT
v.a. 17 uur
BBQ
18.30 uur
Optreden
TRIO VierN

Verkensputtenwandeling
Op zondag 31 juli heeft
onze jaarlijkse wandelzoektocht plaats. Dit
jaar staat alles in het teken
van
de
“verkensputten”, in
Westrode heel bekend.
Maar wat waren of zijn
deze geheimzinnige putten? De huidige oma’s
en opa’s zullen waarschijnlijk met rode oortjes terugdenken aan de
“place to be” voor hun
eerste schuchtere ervaringen in de liefde, de
eerste echte experimen-

ten op gebied van
“biologie in de praktijk”
- de zogenaamde ‘verkensstreken’. Maar de
echte verklaring voor de
naam hebben we gevonden bij Marc Gillisjans
in
zijn
boek
“Toponymie van Wolvertem” (overdruk uit
“Eigen schoon & De Brabander” jaargang 2004 –
2008).
Daar vinden we:
“Putnamen staan meestal in verband met res-

tanten van plaatsen waar
stenen of klei voor kareelstenen werden gedolven of waar putten
lagen om vlas in te roten
en vermits hier na gebruik alleen nog stilstaand water in stond,
werd de omgeving herschapen in een modder-
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De verkensputten
poel, waar waarschijnlijk de var- Wij nodigen iedereen uit om sakens van de nabijgelegen “Grote men met ons op bovengenoemde
datum het verken uit te hangen bij
Boshoeve” naartoe trokken.”.
de praktische proeven en de vraDat er niets nieuw is onder de zon
gen te beantwoorden van onze
en een varken nu eenmaal een
zoektocht, waarna we ons te goed
zwijn blijft, zien we op de foto
doen tijdens de reuzenbarbecue
hieronder.

aan de producten van het
“verken”: lekkere koteletten, witte
en zwarte pensen, balletjes in tomatensaus of met krieken, spiesjes.
Kortom, voor elk wat wils. Breng
uw goed humeur mee, wij zorgen
voor de zon!
William,

DE HUIDIGE OMA’S EN OPA’S ZULLEN
WAARSCHIJNLIJK MET RODE OORTJES
TERUGDENKEN AAN DE “PLACE TO BE”
VOOR HUN EERSTE SCHUCHTERE
ERVARINGEN

Blue Blanc Belge: het interview
Vorig jaar op 28 november was onze
Landelijke Gilde te gast op de hoeve
van Paul Van Hoorebeeck, gelegen op
het ‘drielandenpunt’ Westrode-ImdeRossem. Wij kregen o.a. een rondleiding in de stallen waar we geboeid
werden door de runderen van het
prachtige ras “B.B.B. Bleu Blanc Belge” een benaming die momenteel in
de belangstelling staat omwille van
een heel andere zaak, die niets met

landbouw te maken heeft, maar dit
terzijde. Onze leden vonden dit ras,
het ‘Wit-Blauw’ zo interessant , dat wij
als Landelijke Gilde en toch nauw
verbonden met alles wat land- en tuinbouw aangaat, het als onze taak beschouwden, een interview los te weken bij de specialist in kwestie, namelijk Paul Van Hoorebeeck, fokker van
deze kolossen. Nu het meeste veldwerk achter de rug is, trokken we on-

ze stoute schoenen aan en vonden
Paul bereid ons te ontvangen en meer
uitgebreide uitleg te verschaffen over
het ontstaan en toekomst van dit speciale ras.
Boerengazet (BG) Paul, vanwaar de
belangstelling voor dit ras? En is het waar
wat soms beweerd wordt, namelijk dat die
dieren met hormonen worden ingespoten?
PAUL Mijn grootouders en ouders
hadden, zoals de meeste boeren uit de
streek een gemengd landbouwbedrijf
met melkkoeien, graan, aardappelen
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en voedergewassen voor het vee. Men
kan dat in de verste verte niet vergelijken met de huidige bedrijven. Een
landbouwer met pakweg tien koeien,
wat jongvee en een koppel paarden,
werd aanzien als een grote boer en
kon daar goed van leven. Nu moet je
al een veestapel hebben van een paar
honderd dieren om er de investeringen uit te halen, stallen, gesofisticeerd
gereedschap, melkkoeling, hygiënische
infrastructuur enz. Je kan ook de
toenmalige runderrassen niet vergelijken met de dieren die je hier nu ziet.
Het zogenaamde wit-blauw bestond al
wel, maar er werd maar zeer sporadisch een kalf geboren met de spiermassa die de huidige wit blauwe runderen kenmerkt. Bovendien lag de
nadruk op de melkproductie, want
specifiek vleesvee werd niet gekweekt .En om een hardnekkig vooroordeel en misvatting uit de wereld te
helpen, hun enorm gespierd lichaam
heeft niets te maken met synthetische
hormonen, maar alles met hun typische raskenmerken, waarop ze door
de jaren heen zijn geselecteerd.
BG Maar, ik kan niet goed volgen. Het ras
bestond. Hoe komt het dan dat er zo weinig
van die forsgespierde kalveren werden gebo-

ren?
PAUL De veeartsenij stond nog in de
kinderschoenen, de keizersnede bij
koeien was onbekend. Wanneer een
kalf moest geboren worden dat niet
op de natuurlijke manier ter wereld
kon komen vanwege zijn raseigen
bespiering, de zogenaamde ‘dikbil’,
werd het ‘afgesneden’; het werd bij
middel van een zaagdraad in de baarmoeder in stukken gezaagd, en zo
afgehaald, een bloederige bedoening
waarbij dikwijls, benevens het kalf,
ook het moederdier het leven liet of
onherstelbaar werd verminkt. Wanneer er dan toch een kalf van dat slag
op een natuurlijke wijze kon ter wereld worden gebracht - wat zeer zeldzaam was - bracht dat een toeloop van

de boeren uit de streek teweeg, zodanig dat men zelfs in de plaatselijke
blaadjes artikels kon vinden onder de
kop: “PLETSER GEBOREN BIJ
XXX”. Die dikbilkalveren werden in
de volksmond namelijk “pletser” genoemd. De boeren probeerden dus te
fokken met lichtere dieren om zodoende kalveren te kweken met een
fijner gestel en minder geboortegewicht - wat niet altijd lukte gezien de
specifieke raseigenschappen. Gelukkig, door de vooruitgang op veterinair
gebied en het toepassen van de keizersnede, kunnen zelfs de zwaarste kalveren geboren worden op een pijnloze
manier voor het moederdier en zonder stress voor het kalf, wat één van
de grootste vorderingen is op gebied
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van dierenwelzijn.
BG Dan begrijp ik de commotie niet van bepaalde dierenrechtenorganisaties die het toepassen van
de keizersnede op de korrel nemen en spreken van
‘kalverfabrieken’. Men kan toch niet tegen een
diervriendelijk systeem zijn?
PAUL De mensen weten niet dat het Wit
Blauw een ras is dat zonder die menselijke
hulp, zou uitsterven, juist omwille van die
geboortemoeilijkheden. Dank zij de vooruitgang kan dit prachtig dier voor het
nageslacht bewaard worden.
BG Bestaat er dan geen gevaar dat het ras zou
verzwakken, door bv. inteelt?
PAUL Dat gevaar bestaat en is zelfs actueel; er zijn zelfs al bepaalde afwijkingen
vastgesteld bij kalveren van het wit-blauw
en er worden momenteel daarom proeven
gedaan met kruisingen met andere vleesrassen zoals de ‘Blonde-Aquitaine’ en het
‘Limousin’ ras.
BG Ik kan me voorstellen dat dit nodig is, want
door de enorme vraag naar voedsel wordt de vraag
naar meer en
volwaardige voedingsmiddelen steeds groter. Wij
mogen blij zijn dat er zoveel inspanningen gedaan
worden op het vlak van voedselvoorziening en

tegelijkertijd een prachtig en mooi dierenras bewaard blijft.
PAUL Het zijn inderdaad mooie dieren
maar ze vragen meer zorg dan andere
rassen. Weet je dat een gemiddeld sterftecijfer van 12% bij de kalveren als normaal
wordt beschouwd? Dat zegt genoeg over
de fragiliteit van deze ogenschijnlijk robuuste dieren, daarom dat wij bv. de pasgeboren kalfjes onderbrengen in zogenaamde ‘iglo's’, kleine, uit kunststof vervaardigde tentjes waarin ze, beschermd
tegen regen en wind, toch in de buitenlucht kunnen leven.
BG Nog zo iets, ik heb al mensen gehoord die
vonden dat het toch erg was dat die diertjes zo
maar buiten liepen.
PAUL Dat is weer een misvatting van
mensen, die dieren teveel vermenselijken
en denken dat de boeren harteloze wezens

met het dierenwelzijn. Zeg nu zelf, welke
boer zou zijn dieren bewust blootstellen
aan ontbering? Het fokken van mestvee is
en blijft een kostwinning; zonder die buitenloop zou het sterftecijfer veel hoger
oplopen omdat het verblijf in een zogenaamde warme stal, griepbacillen de vrije
hand laat.

BG Paul, mogen we je bedanken voor de
eerlijke antwoorden en de boeiende uiteenzetting die we hebben gekregen. Wij zien met
andere ogen naar een beroep dat alle steun
verdient voor de inspanningen, die er voor
zorgen dat wij lekker en gezond vlees op tafel
krijgen.
PAUL Graag gedaan, en ik bedank de
“Boerengazet” omdat wij de kans
hebben gekregen, ook eens bepaalde
misvattingen recht te zetten.

WANDELZOEKTOCHT 31 JULI van 18.30 tot 21 uur
Volkse leute en plezier met trio “VierN” !
Aan ambiance geen gebrek met dit olijke trio. Halen ze naast doedelzak,
draailier, accordeon, boombas ook nog moeders gerief van pollepel, bestek tot wasbord boven is er zeker geen houden meer aan.

