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BOERENGAZET
WANDELZOEKTOCHT 2015
“daar is geen kruid tegen gewassen”
Beste inwoner van Westrode,
We hebben onze wandelzoektocht dit jaar opgesteld rond het
thema: kruiden!
Stel je een leven zonder kruiden voor: geen zout op de
aardappelen, niks gemarineerd op de BBQ, geen basilicum in de
pesto’s. Het zou maar “saaie kost” zijn! Eigenlijk kan je het een
beetje vergelijken met een dorp zonder sociaal – of
verenigingsleven. Het zou er maar saai wonen zijn.
Net zoals kruiden een gerecht beter maken, zo proberen wij met
de Landelijke Gilde het leven wat aangenamer te maken,
bijvoorbeeld met het organiseren van onze jaarlijkse
wandelzoektocht. Samen met de bestuursleden, de Bouquetgarni van onze vereniging zeg maar, willen we jullie weer een
aangename zomermiddag en -avond bezorgen. Een leuke
wandeling met de nodige animaLe en lekker eten onder vrienden
of familie. Zeg nu zelf, het kan slechter.
Dit jaar kruiden we leOerlijk onze uitgebreide prijzentafel, zodat
de deelnemers nog lang kunnen nagenieten van de
wandelzoektocht.
Ik zou zeggen: Spice up your life en neem deel aan deze jaarlijkse
tradiLe.
Tot dan
Jan Cloots
Vz LG Westrode

Met onze Landelijke Gilde op
kruidenwandeling
Kruiden, keuken – genees en andere planten. Wij beleven
momenteel een heropleving van het gebruik van kruiden
en vergeten wilde planten, maar alLjd is er een zekere
vrees om ze ook te gebruiken. Wat vroeger algemeen
bekend was en gebruikt werd in de keuken of in het
huishouden, beleeW heden ten dage een heropleving.
Iedereen wil terug de geheimen en krachten leren kennen
van planten en wilde kruiden, maar er wordt daarbij
vergeten dat een goede kennis hiervan toch een cruciaal
gegeven is om zich ervan te bedienen en te gebruiken,
bijvoorbeeld in de keuken.
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, de restaurants
die het
koken met “vergeten groenten, planten en
kruiden“ als een must beschouwen. (we hebben ook gezien
dat Lentallen klanten van een restaurant dat als één van de
besten van de wereld werd beschouwd, ziek zijn geworden,
bijna zeker door onkundig en te enthousiast gebruik van
wilde planten)
Op onze zoektocht kunnen we kennis maken met kruiden
en planten die onze voorouders gebruikten en waarvan het
gebruik voor mens en dier verloren is gegaan door invoer
van uitheemse groenten, fruit en specerijen uit exoLsche
streken.
Wie zou het bijvoorbeeld in zijn hoofd halen om koper te
poetsen met een busseltje “kaOenstaart” of een
bechamelsaus te verrijken met “Zevenblad of “Roomse
kervel” tot een Bearnaise? Wie sLlt nog de pijn,
veroorzaakt door een insectensteek door er met het sap uit
een weegbreeblad over te strijken ?
Als het aan onze Gilde ligt zullen de deelnemers aan onze
wandelzoektocht op een gezellige manier kunnen kennis
maken met deze materie. Als leken beginnen aan onze
wandelzoektocht en als kenners van wat de natuur ons
biedt, eindigen bij een lekkere BBQ. Er zijn tevens mooie
prijzen te winnen die volledig in het teken staan van ons
jaarthema. Zeg nu zelf,… dat is toch de moeite waard!
William,
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Waar en wanneer?
Tuin achter de parochiezaal, Jan
Hammeneckerstraat, Westrode
De wandelaars kunnen vertrekken
tussen 13 uur en 14.30 uur
Kinderanimatie vanaf 17 uur
Live muziek vanaf 18 uur

Kinderanimatie
grime en spelletjes
Optreden van duo APPLE JUICE
een akoestische set met covers van de
jaren 60 tot vandaag

Reuzenbarbecue met varkensrib,
vleesspiesjes, balletjes en
frietjes
(voor de veggies is er een uitgebreid
groente- en saladebuffet )

Gezellig tafelen in een reuzentent

