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BOERENGAZET

DE SUNBEATS TREDEN ZONDAG 4
AUGUSTUS OM 17 UUR OP

4 augustus Wandelzoektocht met grote BBQ
Westrode, stille landelijke vlek, Gilde van Westrode (al voor de een schitterende muziekband
geprangd tussen Londerzeel, 31ste maal!).

THE SUNBEATS, een covergroep

Wolvertem en Kapelle-op-den- Dit jaar gaan we terug naar de uit de streek met swingende rock
Bos.

swinging 60ies : nostalgie, ’n roll.; en een BBQ om de vingers

Hier gaat op zondag 4 augustus vintage, swinging, rock ‘n roll, …

af te likken.

het jaarlijks zomerfeest door, Ook alle traditionele goede zaken
georganiseerd door de Landelijke k o m e n a a n b o d : m o o i e
naturaprijzen (groenten en fruit),

NOSTALGIE - VINTAGE

VOLKSSPELEN

LIVE MUZIEK

Nostalgische overpeinzingen
Wanneer we terugblikken op
de jaren “stillekens” van onze
beweging, is het moeilijk te
geloven dat, wij,
ouderdomsdekens
ondertussen, toeren
uithaalden die nu als
onverantwoord zouden
worden bestempeld nochtans een gewone gang
van zaken destijds.

de stronken werden
strategisch opgesteld in de
zaal en tussen de soep en de
patatten konden we al even
oefenen om die nagels in de
stronken te kloppen met het
minste aantal “doefen” zoals
de voorzitter het
bestempelde. Na het eten,
toen iedereen volgens de
voorzitter “krewellig” genoeg
stond om de nagels er
Zo was er die memorabele
desnoods met de blote hand
prijskamp tijdens één van
onze jaarfeesten; het was nog in het hout te drijven,
niet de gewoonte om te zorgen begonnen we aan het grote
werk.
voor” special acts”
goochelaars, poppenspelers
of noem maar op. Nee, alles
werd dikwijls, lees meestal, in
laatste instantie beslist of

“DAT DIE PLASTRON NA
EEN UURTJE AL IN DE
SOEP HAD GEHANGEN EN
DAARNA DOOR DE SAUS
WAS GEHAALD, WAREN DE
RISICO’S VAN HET VAK”
zelfs ter plekke verzonnen. Zo
kwam het dat tijdens bewust
jaarfeest een act ter plekke
werd uitgevonden, het
“nagelkloppen” - een spel dat
men nu soms nog kan zien
spelen ergens tijdens een
Vlaamse kermis of buiten aan
een café om de verstokte
rokers de kans te geven iets
anders te doen dan te paffen.
Onze toenmalige voorzitter
sprong in zijn jeep, reed naar
huis, trok zijn kettingzaag in
gang en kwam een half uurtje
later terug met enkele forse
joekels van boomstronken,
een hamer en een zak nagels;

DA N K J E W E L

Men moet weten dat wij in die
tijd naar het jaarfeest trokken,
de mannen in kostuum, wit
overhemd en mét “plastron”.
Dat die plastron na een uurtje
al in de soep had gehangen en
daarna door de saus was
gehaald, waren
bijkomstigheden, risico’s van
het vak. De dames waren
uitgedost als prinsessen en
droegen voor de gelegenheid
een nieuw kleedje of “deux
pieceken” dat gewoonlijk later
op de avond ook de sporen
droeg van de plastron van
manlief, opgelopen tijdens het
dansen waarbij de partner
stevig tegen de gilet werd
getrokken.
De kostuumvest werd
uitgetrokken, de plastron
losser gemaakt en op de rug
gezwierd, manchetknopen
losgemaakt en mouwen
opgestroopt en het spel kon
beginnen…heb ik al gezegd
dat de eerste prijs een
“cruise” was ? Eén van onze
leden Maurice, was de trotse
bezitter van het cruiseschip

dat lag aangemeerd in de haven van
Nieuwpoort.
Zonder te stoefen of te blazen, mag ik
zeggen dat ik een geweldige “doeffer” was
en de minste slagen nodig had om mijn
nagels in de stronk te “doeffen”, zodat wij
glansrijk het concours én de cruise wonnen !
Toen de grote dag was aangebroken en we
in Nieuwpoort aankwamen, begon iets dat

gemakkelijk een aflevering van
“De schone Schijn” kon zijn
geweest. We waren met drie
koppels, twee winnaars en de
voorzitter met zijn gade die
werden opgewacht door
Maurice,” kapitein” van het”
cruiseschip”,een oceaanreus
van twaalf meter lang en drie
meter breed…! Er stond een
stevige wind en het eerste dat
we hoorden op de radio was de
waarschuwing om niet uit te
varen , onze kapitein loste dit
op door te zeggen dat hij
voorzichtig zou zijn en niet te
ver uit de kust zou varen…ja
watte !

en kroop dan onder gekreun en
gesteun moeizaam terug naar
boven, het dek en de
passagiers kregen telkens een
zoute douche. Lang duurde het
niet of ondergetekende begon
de vissen te voeren als een
liefhebbende dierenvriend.
Later heb ik vernomen dat de
andere passagiers meer
vooruitziend waren geweest en
pilletjes tegen de zeeziekte
hadden genomen; zij voerden
de vissen weliswaar niet maar
aan hun gelaatskleur te zien
hadden ze meer weg van
Marsmannetjes dan van
treffelijke leden van een
landelijke vereniging.

Wij hebben het allemaal
overleefd, maar toen we bij
onze terugkeer onze emoties
gingen doorspoelen in een
stemmig cafeetje, werden we
aangekeken als waren we een
kruising tussen natte poedels
Wij voeren tussen de pier naar
en slijkmosselen. Onze
open zee , kalm en rustig , een
voorzitter, die voor de
paar honderd meter voor ons
gelegenheid van onze cruise,
voer een kotter van
een mooi (wit!!!) jeanspakje
respectabele afmetingen vol
had aangetrokken, leek meer
lijnvissers die er een fijn
op een gecamoufleerde para
visdagje wilden van maken ,
en de dames hadden alle
later hebben we vernomen dat
moeite van de wereld om hun
er van vissen niets is in huis
blauwe plekken te verbergen
gekomen wegens te wilde zee…
en ondergetekende leek met
maar dit terzijde... We zagen
zijn woeste ogen, baard en
de kotter voorbij het staketsel
haar vol zoutkorsten wel de
in open zee komen en
veroorzaker van die blauwe
beginnen te dansen en bokken
vlekken !
dat het niet mooi meer was, we
Al bij al een prachtige uitstap
moesten geen rekenkundigen
waar we met nostalgie op
zijn om te berekenen welke
wippen onze cruiser even later kunnen terugkijken en die
spijtig genoeg nooit meer zal
zou maken. En inderdaad, het
terugkomen…
was erger dan wippen en
springen , onze “Marie-Louise”
ging op en neer en dook van de William
hoge golfkoppen, meters diep
“LANG DUURDE HET NIET OF
ONDERGETEKENDE BEGON DE
VISSEN TE VOEREN ALS EEN
LIEFHEBBENDE
DIERENVRIEND”
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Latan
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Lathouwers J
Veilinglaan 37
1861 Wolvertem
+32475/26.17.44
jan@lathouwers.net
Fax 052/397902

Aardappelen en witloof van bij ons.
Verser dan vers lekkerder dan lekker

www.delidor.eu r www.lathouwers.net

Verkoop van o.a.:

VOORGEBAKKEN EN VERSE FRIETEN r AARDAPPEL- GARNAAL- EN KAASKROKETTEN r WITLOOF

Maar ook:

4 AUGUSTUS
1. 13 UUR - START
INSCHRIJVINGEN
2. 14.30 UUR - LAATSTE
INSCHRIJVINGEN
3. 16 UUR KINDERANIMATIE:
KNUTSELEN &
BALLONGOOCHELAAR
STANNY
4. 17 UUR - OPTREDEN
SUNBEATS
5. 17 UUR: BBQ
6. 18.30 UUR:
PRIJSUITREIKING
7. 19 UUR: OPTREDEN
SUNBEATS

Landelijke Gilde Westrode
is een vereniging die
mensen met een hart voor
het platteland
samenbrengt. We
organiseren elk jaar
activiteiten voor de eigen
leden en voor alle
dorpsbewoners:
kookavonden, eetfestijn,
worskhops,
wandelzoektocht,
kerstboomverbranding, ...
Voordelen als lid van
Landelijke Gilden:
• Je neemt deel aan het
verenigingsleven in je
dorp.
• Je leert nieuwe mensen
kennen

• Samen met heel je gezin
heb je toegang op al onze
activiteiten
• Je ontvangt ons
ledentijdschrift Buiten en
krijgt er een abonnement
op het
plattelandsmagazine Nest
bovenop!
• Heb je groene vingers of
houd je schapen? Bij ons
kan je terecht voor heel
wat praktische
info.
Interesse om lid te
worden? Mail naar
jan.cloots@skynet.be en
we nemen contact op met
je.

