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BOERENGAZET
OP WEG NAAR 2020
Beste dorpsgenoten,
Herinnert u zich nog onze vorige edi<e? “Op weg naar 2020”? Doet dit nog een belletje rinkelen? Het zou
een verkiezingsslogan kunnen zijn - ja die komen er straks ook aan - maar het is veel beter dan dat. Het is
het uithangbord voor ons eeuwfeest in 2020 - dat we zeker gaan vieren.
2020 wordt een speciaal LG-jaar, noteer het in uw agenda! Een eeuwfeest zonder fes<viteiten bestaat
niet, en dus had ik een oproep naar nieuwe bestuursleden gelanceerd. 5 nieuwe bestuursleden, daar
gingen/gaan we voor. Laat u horen! Enkelen hebben de uitdaging al aangenomen, maar er is nog plaats,
kom er gerust bij.
Ac<eve LG-ers, geëngageerde mensen, werkers, denkers, doeners, … mensen die met ons willen
meewerken op weg naar 2020, alle helpende handen zijn welkom.
En daar doe ik nog een schepje bovenop, een nieuwe bijkomende uitdaging voor de crea<velingen onder
ons, want wij zoeken een logo voor ons eeuwfeest. Voelt u een ontwerpidee opborrelen?
Aarzel niet en post uw idee op onze Facebookpagina of via mail (lgwestrode@telenet.be).
We kijken nu al uit naar al wie mee wil met ons op weg naar…
Alvast dank!
Jan Cloots
Vz LG Westrode
Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek met een bestuurslid: lgwestrode@telenet.be of 0496-877131
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Oud – en Nieuwjaar vroeger
In onze landelijke gemeenten werden oud- en
nieuwjaar beleefd op een heel andere wijze dan
heden ten dage.
Oudejaar werd vooral gevierd door de
volwassenen. Men moet zich geen
restaurantbezoek met ﬁjne gerechten en exquise
dranken voorstellen, van Cava was er nog geen
sprake, er werd voornamelijk gevierd in
familiekring, soms met nonkels en tantes, waarbij
de nonkels dikwijls een hoofdrol opeisten, meestal
na een serieuze kennismaking met de bierkelder
van de gastheer, onder het mo_o “Volgend jaar is
’t aan ons, dus zullen we nu al maar ons best
doen.“
Ik herinner mij dat er bij ons thuis een konijn werd
geslacht, dat dan klaar gemaakt werd door onz’
meter, volgens een goed bewaard recept. Niemand
kreeg de kans om te zien wát haar geheime
ingrediënten waren die maakten dat het zo lekker
smaakte; ik krijg er nog het water van in de mond!
Gelukkig mochten de kinderen wel rondhangen
rond de “cuisinië” en heb ik op die manier toch
veel opgestoken van haar kookkunst!
Na het eten werd er door de volwassenen een
goeie pint gedronken door het mannelijk
gezelschap, waar de vrouwen konden genieten van
‘wijnen en likeuren’. Daar hoorden dan verhalen bij
die niet voor kinderoren bestemd waren en klonk
de vermaning “ Let een beetje op, er zijn la_en aan
’t huis”. Ikzelf hield me aan het spreekwoord “Wie
oren heee, hore”. Dat betekent wel, zich zo klein
mogelijk maken en ergens s<l in een hoekje
kwansuis verdiept in een prentenboek, te zi_en
lezen en terwijl geen woord te missen van de
verhalen en donkerbruine moppen die nonkel Free
vertelde.

Oud – en Nieuwjaar vroeger
Ik ken er nog vele van en vertel ze op mijn beurt, kwes<e van het geestelijk erfgoed niet verloren te
laten gaan… ik ben tenslo_e toch ook al toegetreden tot de gilde van ‘de plezante nonkels’.
Op Nieuwjaarsdag werden de peters en meters bezocht om de nieuwjaarsbrieven, die weken
tevoren reeds met het puntje van de tong uit de mond werden geschreven met een “ballonpen”,
één der moeilijkste schrijfmiddelen die ooit is uitgevonden; bijna niemand slaagde erin om een
volledige nieuwjaarsbrief met zo’n kreng te schrijven zonder inktspa_en te maken op die mooie
nieuwjaarsbrief… Een pak viel van ons hart wanneer we de woorden “Uw lief doopkind “ mochten
uitspreken, <jd om ons cadeautje in ontvangst te nemen! Die cadeautjes waren in die <jd niet veel
soeps, (ik ben geboren <jdens de mobilisa<e); dus wanneer ik tot de jaren van verstand was
gekomen, was het volop oorlog en alles was schaars. Ik weet nog dat ik een sinaasappel kreeg en er
in beet als in een appel , nog nooit had ik zoiets moig geproefd! Ik dacht dat het was als een appel
of peer en dat ik er mijn tanden mocht inze_en zonder te schillen. Meestal kregen we van peter of
meter “ne cent voor onze spaarpot”, “ne cent” die we daarna nooit meer te zien kregen, want
bedoeld om “iets” te kopen voor ons goed, wat dat ook mocht wezen! Vader, die het ‘doopkind’
vergezelde, kreeg dan overal ‘nen druppel’ zodat die - tot ergernis van moeder de vrouw die een
moeilijk te been zijnde echtgenoot thuis kreeg - dat het ‘lief doopkind’ niks had gekregen dan een
‘zjat kakkejo’ werd over het hoofd gezien…
Het einde van een jaar leent zich ertoe nog eens nostalgisch terug te denken aan die ‘goeie’ oude
<jd en de grootouders, nonkels en tantes nog eens de revue te laten passeren en te denken: “Het is
allemaal net gisteren gebeurd.“
Ik denk dat we oud worden…
William

Zaterdag 6 januari - NIEUWJAARSDRINK - 19 uur
parochietuin
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