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Waar staat de landelijke 
gilde voor? Wij zijn een 
ledenbeweging. In bijna 
iedere landelijke 
dorpskern in Vlaanderen 
is er een actieve afdeling. 
De Landelijke Gilde wil 
eerst en vooral dat het op 
het platteland goed is om 
te leven voor alle 
bewoners. We komen op 
voor de rechten en het 
bestaan van het 
platteland. Wij komen op 
voor het bestaan van de 
voorzieningen die het hart 
van het dorp doen 
kloppen:   
door enerzijds landelijke 
activiteiten te organiseren 
voor onze leden 
(cursussen snoeien, 
enten, koken, kruisdagen, 
… anderzijds door alle 
inwoners van Westrode te 
laten meeproeven en 
meegenieten van de 
schoonheid van ons dorp. 

 
 
en warme oproep! 
 

Twee jaar geleden zette de huidige 
werkgroep de Landelijke Gilde van 
Westrode terug op de rails. 
Met enige fierheid mogen we zeggen 
met relatief succes . Denk aan de 
kerstboomverbranding, de verwendagen 
en de vernieuwde wandelzoektocht, de 
kooklessen ... 
En toch, deze werkgroep wil deze 
evenementen in ons landelijk dorp 
uitbreiden, eventueel vernieuwen; 
vandaar de warme oproep vanuit onze 
groep om ons te versterken. 
Kom op, sta recht en meld je aan bij één 
van onze mensen. Ben je man of vrouw, 
jong of senior, 55-plusser of  
… noem maar op, geen bezwaar. Je 
ideeën, je werklust en enthousiasme 
worden steevast op applaus onthaald. 
We zijn benieuwd en de werkgroep kijkt 
nu al naar je uit.  
 
Alvast bedankt. 
Jan, 

30 juli ’06 - wandelzoektocht 
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Landelijke Gilde 
Westrode 

 
 
Voor 10,5 € ben je lid 

KOOKAVONDEN VOOR 
MANNEN 
Naar loffelijke gewoonte zijn wij 
gestart met onze jaarlijkse 
kookavonden voor mannen. Deze 
kooksessies zijn ontstaan in de 
jaren stillekens, toen één van de 
leden van onze landelijke gilde 
wegens – gelukkig geen zware -  
ziekte van zijn echtgenote, werd 
geconfronteerd met de zorg voor 
zijn eigen ik en zich in zijn 
wanhoop liet ontvallen,”Ik kan 
verdoeme nog geen ei 
bakken”.Toen groeide het idee om 
een paar avonden te wijden aan de 
elementaire regels van de 
kookkunst bij te brengen, teneinde 
mannen die om één of andere reden 
er plots alleen voor kwamen te 
staan, te behoeden voor een 
jammerlijke hongerdood… 
Misschien is toen ook één van onze 
thema’s “KOKEN MET BIER” 
ontstaan…. 

De eerste lessen werden gegeven 
door Koen Thomas zaliger, een 
gerenommeerde kok die ons veel 
kleine en slimme kneepjes leerde, 
waarvan we nog altijd de vruchten 
plukken. 
Daarna kregen we de echte oosterse 
kookkunst te verwerken, gegeven 
door een echte Chinese kok, 
verbonden aan de “China-
Academie” die ons leerde dat je 
gemakkelijk dertig mensen kon 
voeden met één stukje vlees van 
0.500 kg. Als het maar fijn en dun 
genoeg werd gesneden! We leerden 
met stokjes eten, of er tenminste 
tegen vechten, terwijl we hem 
betrapten terwijl hij lustig zat te 
eten met mes en vork…Wij waren 
razend enthousiast en kochten 
allemaal een chinees bijltje, een 
wok en een pot méér dan pikante 
saus, zodat er in meer dan één 
huishouden woorden zijn gevallen 
wegens de soms pijnlijke gevolgen 
van een uit de hand gelopen 
experiment. Zo leerden we dat een 
kip niet noodzakelijk van de eerste 
keer moest worden verorberd, maar 
zonder probleem tot drie maal toe 
mocht optreden, zolang er maar 
ogen op haar bouillon kwamen 
…hilarische tijden! 
Sinds ettelijke jaren - ik ben de tel 
kwijt - gaan de jaarlijkse 
kookavonden door onder de 
“lijding” (en dat is géén drukfout) 
van Marcel, Roger en 
ondergetekende, onder het motto 
“’t moet plezant zijn, lekker maar 
niet alledaags”. 
Enkele van onze vorige thema’s: 

“KOKEN MET WIJN” 
“KOKEN MET BIER” 

“GEESTRIJKE DRANKEN IN DE 
KEUKEN”. 

Omdat er stemmen opkwamen tegen 
het propageren van het gebruik van 
alcohol in de keuken, zeker na een uit 
de hand gelopen experiment met 

Spaanse wijn, die memorabele 
vooravond van Allerheiligen, wordt 
ons thema dit jaar: 

“EENVOUDIG, MAAR 
VERRASSEND” 

waarbij het verrassende zit in het 
feit dat er eenvoudig in al onze 
gerechten ingrediënten zullen 
worden verwerkt die verrassend 
lekker en vloeibaar zijn… 
Wij hopen dat velen onder ons zich 
zullen geroepen voelen en op deze 
gezellige avonden aanwezig zijn! 
William, 



 

ZATERDAG  

6 januari 

KERSTBOOMVERBRANDING 

NIEUWJAARSWENSEN AAN JE 

BUREN EN VRIENDEN 

 
 

 
TELOORGANG VAN EEN 
EERZAAM BEROEP 

Ooit was er een tijd dat Westrode 
beroemd of berucht was door het 
grote aantal cafés op zijn 
grondgebied. 

Ik heb eens ergens gelezen dat er 
niet minder dan zesendertig – 36 - 
herbergen waren in onze kleine 
parochie, dat is wel iets meer dan  

heden ten dage… Nieuwsgierig als 
we zijn doen we dan ook langs 
deze weg een oproep aan diegenen 
die ons kunnen helpen ze allemaal 
in kaart te brengen en liefst met 
hun typische namen zoals “De 
Flekken Blok”, ’t Hondsgat” 
“Kabberdoes” enz. 

Duik in het verleden, vertel ons 
over de mensen die het mooiste 
werk van barmhartigheid - de 
dorstigen laven - hebben 
beoefend en er hun brood hebben 
mee verdiend. Alle verhalen zijn 
welkom en misschien vinden ze 
een plaatsje in ons rubriekje. 

 

WANDELZOEKTOCHT 
2006 
Op 30 juli ging onder een 
weigerachtig zonnetje onze 
jaarlijkse wandelzoektocht van 
start. Wij hadden geluk, want rond 
het uur dat de meeste deelnemers 
uit hun startblokken sloften, deed 
datzelfde zonnetje hard haar best 
om te doen waarvoor ze betaald 
was, namelijk, schijnen, terwijl de 
leden van de werkgroep nog snel 
de litanie van alle regenheiligen 
begon te zingen. Toen de meeste,  

maar liefst honderd twee en 
veertig! deelnemers onderweg 
waren, begon het te regenen, 
terstond werden de aanroepingen 
verhevigd en werd het terug 
zonnig. De vragen werden opgelost 
met een gemak, de Westrodenaren 
waardig, wij moeten er 
eerlijkheidshalve bijzeggen dat de 
talrijk opgekomen wandelaars van 
buiten de parochie zich niet 
onbetuigd lieten. De praktische 
proeven, uitgedokterd en 
gerealiseerd door voornamelijk Jan 
en Wim, waren weer origineel en 
net moeilijk genoeg om een 
schifting teweeg te brengen. 

ACTIVITEITENKALENDER 2006 – 2007 
2006 

o Donderdag 12 oktober, 19 uur: koken voor mannen (les 1) 

o Vrijdag 20 oktober, 19 uur: koken voor mannen (les 2) 

o Vrijdag 10 november, 19 uur: koken voor mannen (les 3) 

2007 
o Zaterdag 6 januari 2007: kerstboomverbranding 

o Zaterdag 20 januari 2007: teerfeest 

o Dinsdag 15 mei 2007: kruisdagen 

o Zondag 29 juli 2007: wandelzoektocht 

 

o Elke 2de maandag van de maand, 20 uur: bestuursvergadering 



Ondergetekende, die het 
kruiswoordraadsel met de twee 
trefwoorden uit zijn pen had 
geperst, had het bestaan om 
twéémaal kolom 8 verticaal te laten 
drukken, gevolg, uitgerukte haren, 
verhitte discussies en bij deze, 
nogmaals mijn welgemeende 
excuses. Dat de trefwoorden 
desondanks toch werden gevonden, 
zegt alles over de kennis en vernuft 
van onze deelnemers! 

Dat het bij de Landelijke Gilde van 
Westrode gekende adagium: “Geen 
evenement zonder eten of drinken” 
geen loze slogan is, bewees de eer 
die het buffet en de barbecue 
werden aangedaan. De dames 
waren weer van de vroege morgen 
in de weer om de groentjes en 
sausjes klaar te maken, en mochten 
dan 's avonds als dank alles 
afwassen en kuisen, waarvoor onze 
schier onmetelijke dankbaarheid. 

De “mannen van de vlam” bakten 
en roosterden de koteletten, de 
worstjes en de huisgemaakte witte 
en zwarte pensen met liefde en 
kennis van zaken, zoals we dat van 
hen gewend zijn. 

De sfeer kwam er snel in dank zij 
de optredens van “Krokmesjeu”, 
die tegelijkertijd moderne muziek 
en onze oude volksmuziek wist te 
verenigen, en - zoals beloofd - met 
een minimum aan decibels, terwijl 
men at en daarna uitbundig en 
vrolijk zodat iedereen spontaan 
meezong en klapte. 

Kortom, het werd weer een feest 
onze Landelijke Gilde waardig.  

 
GEEF HEM DE PINT, 
GEEF ER HEM TWEE 
Onder deze kop vonden we in de 
vorige uitgave van onze 
“Boerengazet” een aantal 
uitdrukkingen en gezegden, die 
betrekking hadden op het 

boerenleven, vroeger en nu. Er 
waren toch nog een paar mensen 
die de juiste betekenis kenden, voor 
al de anderen geven we nog eens de 
juiste uitleg. 

- Veudderboeèm: De dissel 
waar de afzonderlijke 
trekbomen aan vast werden 
gemaakt bij het werken met 
twee paarden. 

- Eigt: Eg, kluitenbreker 

- Pezerik: Het inwendige 
geslachtsdeel van het varken, 
gebruikt om een zaagblad te 
smeren 

- Kleurren: Een stelsel van 
samengevoegde ijzeren ringen 
gebruikt om over de weide of 
veld te worden gesleept 
teneinde molshopen en 
mesthoopjes te verspreiden 

- Aergetei: Het kleine aambeeld 
dat gebruikt wordt om zeis of 
pik te “kloppen” = dun en 
scherp zetten  

- Beirhuezer: Een hafronde kom 
aan een steel bevestigd om beer 
of aal te hozen 

- Painskroeit: Een samengesteld 
kruidenmengsel om witte en 
vooral zwarte pensen te 
kruiden meestal peper, zout, 
foelie en nootmuskaat. 

- Vairenhaat: Een H-vormig, in 
de grond verankerd stelsel waar 
de koe werd in vastgezet 
wanneer ze bij de stier werd 
gebracht 

- Flot- of flokkenhaat: De 
houten stop die in een 
biervaatje werd geslagen en 
voorzien was van een houten 
tapkraan 

- Lambels: Waarschijnlijk het 
eerste echte verlichtingstoestel 
in onze streken dat het leven 
een beetje comfortabeler 
maakte, eigenlijk “Lampe 

belge” een grote, koperen 
hanglamp met witte, 
porseleinen kap. 

- Éitrais: rijsthout geplaatst om 
erwten tegen op te klimmen 

- Klakkebussenhaat: hout van 
de vlier, waar zogenaamde 
klakkebussen werden van 
gemaakt 

- Piéperken: Klein glazen 
petroleumlampje dat meestal 
meegenomen werd naar de 
slaapkamer. 

- De ziéper tenslotte, was de 
man die tijdens de wekelijkse 
scheerbeurt de baarden van de 
kandidaten kwam inzepen in de 
huizen, meestal cafés, in 
afwachting van de komst van 
de rondreizende barbier.  

Soms horen we nog bepaalde 
gezegden of uitdrukkingen, 
waarvan iedereen weet wat ze 
beduiden maar waarvan ons 
dikwijls de oorsprong ontgaat. 
Weer doen we beroep op die 
mensen die ons kunnen helpen te 
achterhalen vanwaar volgende 
gezegden en spreuken eigenlijk zijn 
afgeleid. 

-Hem ei over z’n string gestaen 
-Hem ei in d’ aizers g’hangen 
-Z’emme zijn aizers afgetrokken 
-Dei boerin heit den doeim g’ave 
-Hem ei z’n blokke laete staen 
-Geft mae katoen 
-Een goei koei kuépt oep ’t stal 
-Beschete koei, beschete kalf 
-Dane kregt altai ne schaekel 
veurdiél 

 

Geef ons de uitleg, stuur hem naar 
Jan Cloots (jan.cloots@skynet.be). 
Wanneer je zelf nog oude gezegden 
of uitdrukkingen weet, geef ze ons 
door, wij publiceren ze graag in 
één van onze volgende uitgaven. 


