
 

BOERENGAZET

Kom	zomeren	in	
Westrode	
Dank	zij	de	inzet	van	veel	vrijwilligers	laten	we	
je	elke	zomer	volop	genieten	en	proeven	van	
alles	wat	Westrode	te	bieden	heeA.	

Op	zondag	31	juli	zomert	het	weer	bij	de	LG	in	
Westrode.	 Kom	 samen	 met	 ons	 wandelen,	
zoeken,	proeven	en	beleven.	

De	wandelzoektocht	 start	om	13	uur	met	 als	
thema	“veldbloemen”.	

Iedere	 deelnemer	 ontvangt	 een	 zakje	 zaad	
van	 veldbloemen.	 Zo	 help	 je	 de	 bijen	 in	 de	
moestuin,	groendak	en	de	kruidentuin.	

Ook	 nu	 heeA	 iedere	 deelnemer	 een	 prijs	
(kruiden,	 groenten	 en	 vergeet	 ook	 niet	 langs	
te	gaan	langs	onze	grote	prijzentafel).	

Wij	hebben	er	alvast	goesPng	in,	komen	jullie	
ook	zomeren	met	de	LG?	

Tot	dan!	

Jan	Cloots	

VZ	LG	Westrode
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De	 ouderen	 onder	 ons	 herinneren	 zich	 nog	 de	

wegbermen,	“veurres”	en	veldranden	vol	kleurrijke	

veldbloemen.	 Vlinders,	 bijen	 en	 allerlei	 andere	

insecten	fladderden	en	zoemden	over	deze	levende		

schilderijen	van	Monet.	

Bloemen	 die	 iedereen	 van	 kindsbeen	 leerden	

kennen,	 	 meestal	 onder	 hun	 soms	 piXoreske	

volksnamen	 zoals	 kollebloem,	 bevernellekes,	

koekoeksbloem,	 jufferke	 in	 ’t	 groen,	 margriet,	

pissebloemen,	schelebloemen	 	en	zoveel	anderen,	

we	 kennen	 ze	 niet	 meer,	 uitgeroeid	 door	

onoordeelkundig	 gebruik	 van	 sproeimiddelen,	

soms	 ter	 goedertrouw	 en	 zelfs	 met	 hulp	 van	 de	

officiële	instanPes.	

Aan	de	talrijke	veldkappelletjes	stond	wel	alPjd	een	

tuiltje	veldbloemen	in	een	geïmproviseerd,	van	een	

jampotje	 gemaakt	 vaasje.	 Nostalgie?	 Misschien,	

maar	 toch	 heeA	 de	 Pjd	 uitgewezen	 dat	 die	

nederige	veldbloemen	nu^ger	zijn	dan	gedacht.	

Wij	 beseffen,	 gelukkig	 nog	 niet	 helemaal	 te	 laat,	

dat	 ze	 een	 grote	 rol	 spelen	 bij	 de	 toekomst	 van	

onze	 voedselvoor-ziening.	 Zij	 zijn	 namelijk	 een	

onmisbare	 voedselbron	 voor	 onze	 bestuivende	

insecten	zoals	bijen,		hommels,	en	zelfs	vlinders.	

Einstein	 zei	 het	 al	 “Wanneer	 er	 geen	 bijen	 meer	

zouden	bestaan,	sterA	de	wereld	in	een	bestek	van	

Pen	 jaar!”	 Straffe	 uitspraak,	 maar	 spijPg	 genoeg	

waar.

“Dat	verdient	een	bloemetje”

Veldbloemen,	wie	kent	ze	nog	?



 
Wij	willen	met	onze	landelijke	Gilde	een	aanzet	geven	

om	 het	 Pj	 alsnog	 te	 keren	 en	 de	 veldbloemen	 te	

promoten	en	weer	hun	plaats	 in	de	natuur	 terug	 te	

geven.	 Gelukkig	 	 krijgen	 we	 de	 hulp	 van	 de	

landbouwers	 die	 terug	 veldbloemen	 zaaien	 op	 hun	

akkerranden	 en	 bermen.	 Wij	 doen	 een	 warme	

oproep	aan	iedereen	om	ook	veldbloemen	te	zaaien,	

b.v.	 door	 een	 te	 strak	 gazon	 een	 speelse	 toets	 te	

geven	met	 een	 rand	 van	 een	 kleurrijke	 verzameling	

veldbloemen.	

Wij	geven	alvast	een	aanzet	door	aan	elke	deelnemer	

van	 onze	 wandelzoektocht	 -	 die	 in	 het	 kader	 staat	

van,	 	 natuurlijk,	 veldbloemen	 -	 een	 zakje	

zaaizaadmengeling	 mee	 te	 geven!	 Wie	 weet	 wordt	

voor	 iedereen	 het	 schilderij	 “Déjeûner	 sur	 l’herbe	 “	

volgende	lente	en	zomer	een	realiteit!	

William
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ACTIVITEITENKALENDER 2017 

Zaterdag 7 januari, 19 uur 
KERSTBOOMVERBRANDING  

(Parochietuin Westrode) 

Zaterdag 21 januari, 19 uur 
LEDENFEEST 

(parochiehuis Westrode) 

(nog te bepalen) maart, 19 uur  
CURSUS 

(parochiehuis Westrode) 

Dinsdag 23 mei, 19 uur  
KRUISDAGEN 

Zondag 11 juni, 9 uur  
VADERDAG ONTBIJT 
(parochiehuis Westrode) 

Zondag 6 augustus, 13 uur 
WANDELZOEKTOCHT 

(Parochietuin Westrode) 

Vrijdag 20 okt. en 3 nov., 19 uur 
KOOK WORKSHOPS 

(parochiehuis Westrode) 

Zondag 26 november, 10 uur 
BEDRIJFSBEZOEK- VERWENDAG

h2p://westrode.landelijkegilden.be/	
Je	 vindt	 er	 van	 alles	 over	 onze	 vereniging:	
acPviteiten,	 foto’s,	 het	 boerenleven,	 het	
dorpsleven	nu	en	vroeger,	…

Bezoek	ook	eens	
onze	LG	website

Gezondheidsvoorschrift uit 
de oude doos
Reine  des  prés  (Spirea  ulmaria  ) 
Boksbaard,  bieënkruid,  bokkenpoot.  Den 
boksbaard  is  een  pisafdrijver,  die 
uitmuntende uitslagen gaf in gevallen waar 
alle andere middelen vruchteloos bleken.

Alle menschen die aan waterzucht lijden en 
voor  pisaftapping  vreezen,  dezen  die 
moeizaam  wateren,  zullen  zich  goed 
bevinden  bij  het  dagelijksch  gebruik  van 
een liter boksbaard, ( 30 grammen voor een 
liter water in glaasjes uit te drinken )

Alle  deelen  der  plant  bezitten  dezelfde 
pisafdrijvende hoedanigheden.

http://westrode.landelijkegilden.be/
http://westrode.landelijkegilden.be/

