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Landelijke Gilde Westrode 

BOERENGAZET 

één van onze bestuursle-
den. 

Een dag om zeker naar 
uit te kijken, ook vooral 
voor onze leden van de 
Landelijk Gilde. 

 

Tot dan.  

 

Namens het bestuur, 

Jan Cloots, voorzitter 

De herfst is al begon-
nen, zo ook ons nieuw 
werkjaar. 

We selecteerden een 
aantal vernieuwde activi-
teiten, stuk voor stuk 
„steraanbiedingen‟. 

Meer info en planning 
van ons programma 
vind je op deze pagina 
in de krant. Wie geïnte-
resseerd is om deel te 
nemen of om lid te wor-
den, laat iets weten. Mail 
naar jan.cloots@skynet. 
be of guidohaute-
keete@skynet.be.  

 

“GRAAG GEDAAN” 

Dit is het antwoord dat 
we veelal krijgen van 

onze occasionele helpers 
bij de activiteiten van 
onze Landelijke Gilde. 

Zonder deze belangloze 
inzet van vrijwilligers 
kunnen tal van onze ac-
tiviteiten niet doorgaan. 

“Graag gedaan “ wil het 
bestuur van onze Gilde 
nu zelf zeggen.  

Voor al deze werkers 
wordt zondag 28 no-
vember een dag waar wij 
van de Landelijke Gilde 
deze occasionele helpers 
uitnodigen op een activi-
teit, waar wij dan na af-
loop hopen te kunnen 
zeggen “Graag gedaan”. 

Elkeen wordt persoon-
lijk uitgenodigd door 

Beste dorpsgenoten, 

Wandelzoektocht was „alweer‟ een succes! 

Onze jaarlijkse wandel-
zoektocht ging deze zo-
mer door op 1 augustus. 
Het goede weer was ge-
lukkig van de partij, 
want vorige jaren waren 
de weergoden ons niet 
altijd goedgezind ge-
weest. Alles stond klaar: 
de tent was goedgevuld, 
de muziek en danspasjes 
van de line dancers van 
Rio Grande waren goed 
ingestudeerd; kortom de 

cowboysfeer zat erin. 
Het recept is eenvoudig: 
stevige wandelschoenen 
en een goede speurneus 
om de leukste plekjes 
van Westrode te ontdek-
ken, veel vrienden en 
familieleden  om samen 
een leuke dag te beleven. 
Wij zorgen voor de 
sfeer: muziek, lekker 
drinken en eten (het 
vlees op de BBQ is van 
hoogstaande kwaliteit!). 

In deze gazet vind je op 
verschillende plekjes 
enkele sfeerbeelden. Een 
aanrader om volgend 
jaar zeker mee te doen:! 

PROGRAMMA 

2010 — 2011 

*** 

KOOKLESSEN 
8 okt, 22 okt, 5 nov 

 

BWB 
WINTER-

WANDELING 
28 november 

 

CHAMPAGNE 

PROEVEN 
3 december 

 

KERSTBOOM-

VERBRANDING 
NIEUWJAARSRECEPTIE 

8 januari ‘11 

 

TEERFEEST 
29 januari ‘11 

 

SNOEI-

CURSUS 
Februari „11 

 

KRUISDAGEN 
31 mei ‘11 

 

WANDEL-

ZOEKTOCHT 
31 juli ‘11 

 

VERWENDAG 
4 sept. ‘11 

 



LANDELIJKE GILDE WESTRODE, EEN BUITEN-GEWONE BELEVING 

Bij het verschijnen van de vorige 
editie van onze “Boerengazet” 
vroeg mij een bekend Westrode-
naar “Waeveu d'ak ne kië gieën 
dinges va vruugertaid ne mië in 
ons gazetteke zettegen”? 

 

sfeerbeeld 

Wandel-

zoektocht 

1 augus-

tus 2010 

Bij deze een nostalgische kijk op 
het volksleven in “Waiëstroë” 
vroeger, “zerre nà content 
Sjoeter”? 

Wanneer we gaan grasduinen in 
de verhalen over de gewoonten 
en gebruiken van vroeger, het 
uitgaansleven, de bals, het vereni-
gingsleven en zelfs stielen, komen 
we altijd in ‟t staminee terecht. 
Zeker in Westrode was dat het 
geval. 

Volgens een artikel in “Het 
Nieuwsblad” uit 1974 waren er in 
Westrode voor de eerste wereld-
oorlog, zowat drieëndertig (33!) 

staminees, waarvan dan nog een 
stuk of twaalf met balzaal, meestal 
bovenzaaltjes waar buiten de ker-
misdagen allerlei spullen werden 
opgeslagen: ajuinen, gedroogde 
bonen enz.  

Ook vonden er de repetities 
plaats van de diverse toneelvere-
nigingen en fanfare. 

De namen getuigden niet altijd 
van originaliteit, getuige “In de 
Oude Mierennest” maar werd in 
de volksmond ook bij “Paey” 
genoemd, gehouden door Jan 
Babtist Van Eeckhoudt (1894 – 
1976) en Josephina Van Campen-

Uit de oude doos 

maar door iedereen “Bij Prulles” 
genoemd. De zaak werd later ge-
houden door Jef van Campen-
hout en Marie Thielemans. Zo 
kenden we nog namen als 
“Pasoep” die tevens boswachter 
was en een boerderijtje had, “De 
Kaberdouse” bij Marie en Rémy, 
broer en zus, ook met een 
“kosaderijke” erbij, “'t Hondsgat” 
wat heel vroeger een brouwerij 
was die een “bruine” brouwde 
voor 't staminee en “drinkebier “ 
voor de boeren uit de omtrek. 

Wanneer het bal was, met kermis 
of  een andere speciale gelegen-
heid zoals teerfeesten e.d. , gingen 
de jongens van 't gehucht afzon-
derlijk van de meisjes uit, zoals 

het toen de gewoonte was, “De 
joenges met de joenges en de 
maskes met de maskes”. Ze kwa-
men mekaar dan wel tegen in de 
balzaaltjes waar de jongens aan de 
éne kant postvatten en de meisjes 
aan de andere. Toen één dans 
“af” was, kwam er iemand rond 
die riep “Haalve”  en die inde dan 
2 cent, één cent per dans. 

De meisjes dronken mee met de 
jongens, zo zag men geregeld één 
van de jonge mannen naar de 
overkant van de zaal gaan met 
zijn pint in de hand en liet eerst 
zijn zogenaamd kermislief drin-
ken van zijn glas, waarna de pint 
de ronde deed bij het overige 
vrouwvolk! 

hout (1894 – 
1972) op een 
oude land-
kaart vinden 
we het café 
onder de 
n a a m 
“Estaminet 
Mierennest”. 
Frans stond 
in die tijd nog 
chique blijk-

baar! 

Vader Jan was lid van de fanfare 
“De Eendracht” en er was een 
duivenlokaal. 

Een ander voorbeeld van een 
naam die door de klanten werd 
vervormd was, is “De Schaaf” 

VOLGENS EEN 

ARTIKEL IN “HET 

NIEUWSBLAD” 

UIT 1974 WAREN 

ER IN WESTRODE 

VOOR DE EERSTE 

WERELDOORLOG, 

ZOWAT 

DRIEËNDERTIG 

STAMINEES 

 



JAARGANG 7 - NUMMER 11 

openging, stak hij zijn duim 
er in en spande zo het vel 
op, niemand die er ooit een 
opmerking over maakte. 
Wanneer er al eens een 
“uitschuiver” gebeurde en 
de “patiënt” een snee kreeg, 
werd er gewoon even met 
een “aloeinsteen” over ge-
wreven en een sigaretten-
blaadje op geplakt. Ikzelf 

heb ooit “Keunink van den Berg” 
een pint horen vragen die hij in 
één teug uitdronk en toen de ba-
zin opmerkte dat hij wel 
“schrikkelaiken deust” moest 
hebben, antwoordde Keunink, “'t 
es da ni, mae 't es veu te zien d'ak 
nog ni oeitenloëp” heel de man 
zijn wangen en kin waren vol ge-
plakt met sigarettenvloeitjes! 
Voor alle eerlijkheid moet ik er bij 
zeggen dat dit in Londerzeel bij 
“Den Blok is gebeurd. 

Ook voor het trekken van een 
“meet” in het haar had de zieëper 
een speciale truuk, hij maakte zijn 
duim, wéér die duim, nat met 
speeksel en trok er een natte 
streep mee - ergens waar hij dacht 

dat de 
meet best 
uitkwam - 
d a a r n a 
werd de 
scheid ing 
met een 
ijzeren kam mooi verdeeld. En 
om aan alle kanten even hoog te 
worden geknipt, werd met die 
ijzeren kam een streep getrokken 
rond het hoofd van de klant; de 
rode striem die achterbleef, dien-
de als maat bij het uittrekken van 
de “tondeuze” (dat “uittrekken” 
mag letterlijk worden opgeno-
men!) Er waren mannen die hun 
haren lieten knippen tot aan hun 
klak, dat was gemakkelijk, altijd 
juist en ze moesten er zelfs hun 
klak niet voor afdoen! 

Het waren prachtige tijden en nog 
helemaal niet zolang geleden. 
Veel van onze lezers zullen zich 
deze gebruiken nog herinneren en 
er met een beetje weemoed aan 
terugdenken. 

William, 

“'T ES DA NI, MAE 

'T ES VEU TE ZIEN 

D'AK NOG NI 

OEITENLOËP”  

Ook het haar- en baardscheren 
speelde zich af in 't staminee, op 
zaterdagsavond kwamen de man-
nen zich laten scheren door “De 
Zieëper”. Die had een speciale 
manier om de meestal weerbarsti-
ge baarden van een week eerst te 
laten “wieëken” door ze in te ze-
pen op voorhand en hen dan te 
scheren met zijn “Scheis” dat hij 
regelmatig “zette” op een leren 
riem, die scheermessen waren 
vlijmscherp, eerst geslepen en 
gewet op een oliesteen alvorens 
ze losgelaten werden op de 
Westroodse baarden. Wanneer de 
“zieëper” het kaakvel van de klant 
wou opspannen, bromde hij, 
“Bakkes open” wanneer de mond 
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B EZOEK  ONZE  EN  ANDERE  

ACTIVITE ITEN  OP  WWW . WESTRODE . BE  
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NOTEER ALVAST 

ZATERDAG 8 JANUARI 

KERSTBOOMVERBRANDING 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

WEI  

JAN HAMMENEKKERSTRAAT 

Vanaf 19 uur 

sfeerbeeld 

Wandelzoek-

tocht 1 augus-

tus 2010 

sfeerbeeld 

Wandelzoek-

tocht 1 au-

gustus 2010 


