
 

BOERENGAZET

Langs de zijlijn….  
De bestuursploeg nodigt rond deze tijd de leden uit om hun lidgeld te 
hernieuwen. Wat bijna iedereen ook doet. Naast de kans om deel te nemen 
aan al onze activiteiten, ontvang je als lid ook ons ledenblad “Buiten”. Dit blad 
informeert je over al wat de  Landelijke Gilden aanbelangt. Hierin kan je ook 
al de ledenvoordelen terugvinden (kortingen op manifestaties, publicaties, 
aankopen …). Zo blijven ze op de hoogte van de activiteiten van alle andere 
provinciale en nationale organisaties en evenementen. 

Blijf niet langs de  zijlijn staan en kom er bij. Speciaal voor nieuwe leden het 
eerste jaar aan de helft van de prijs *, de rest betalen wij.*13€

Wat krijg je hiervoor?

● Tweemaandelijks het plattelandsmagazine Nest

● Zomerbrochure Buitentips in de maand juni met een overzicht van 
alle activiteiten voor fietsers, wandelaars en andere plattelandsgenieters die 
in de komende vakantieperiode door Landelijke Gilden georganiseerd 
worden.

● Tweemaandelijks ontvang je de nieuwsbrief Landelijke Gilden met een 
tipje van de sluier van ons ledenblad en ander leuk nieuws.

● In de zomer ontvang je regelmatig zomernieuws per mail met een 
overzicht van interessante zomeractiviteiten

Leden-schapenhouders ontvangen 5 keer per jaar een nieuwsbrief met 
actualiteiten en activiteiten.

We kijken er nu al naar uit wie de stap zal zetten.
Tot	dan	

Jan	Cloots
cursussen en workhops

bedrijfsbezoeken

wandelzoektocht

kookcursussen

ZATERDAG 7 JANUARI
KERSTBOOMVERBRANDING

19 uur parochietuin



 

De	 vraag	 werd	 gesteld	 waarom	 wij	 geen	 rubriekje	 meer	
hebben	 over	 de	 Ajd	 van	 toen,	 zoals	 wij	 in	 het	 begin	 van	
onze	“Boerengazet	“	regelmaAg	lieten	verschijnen.	
Onder	het	moGo	“U	vraagt,	wij	draaien	“	knopen	we	graag	
terug	aan	met	deze	gewoonte.	

In	het	 kader	van	de	caféspelen	van	vroeger	willen	we	het	
hebben	over	een	gebruik	dat	nog	al	eens	werd	opgevoerd	
in	onze	Westroodse	cafeetjes.	
Zo	 heb	 ik	 horen	 vertellen	 over	 het	 “schetenbranden”	 bij	
“Blokmakers”,	 een	 cafeetje	 dat	 stond	 in	 de	 Boskantstraat,	
nu	 verdwenen	 door	 de	 onteigeningen	 voor	 het	
industrieterrein.	
Het	 was	 een	 spel	 dat	 veel	 concentraAe	 vroeg	 van	 de	
deelnemers	en	bestond		er	in	een	wind	te	laten,	terwijl	een	
helper	 een	 vuurtje	 hield	 aan	 de	 “uitlaat”	 van	 de	 ander.	
Wanneer	 alles	 goed	 ging,	 produceerde	 die	 dan	 een	
blauwgroene	vlam	die	naargelang	de	gasproducAe	korte	of	
zelfs	serieuze	afmeAngen	kon	aannemen…	
Ik	 zelf	 heb	 het	 ooit	 meegemaakt	 in	 mijn	 geboorteplek,	
Klein	 Holland	 in	 Londerzeel	 ,	 daar	 woonde	 inderAjd	 een	
echte	 specialist	 ter	 zake;	 die	man	 had	 een	 paar	 geheime	
wapens,	hij	kweekte	speciaal	rode	uien	en	at	die	in	enorme	
hoeveelheden	 om	 de	 langste	 en	 mooiste	 vlammen	 te	
produceren.	 Hij	 droeg	 voor	 die	 gelegenheid	 ook	 een	
speciale	 “floerenbroek”	 die	 zijn	 uitstoot	 zodanig	 filterde	
dat	 hij	 een	 soort	 diffuus	 “Noorderlicht”	 kon	 laten	
bewonderen	 !	 “Sus	 van	 T…”	 zo	 heeGe	 de	man,	werd	 dan	
ook	 bewonderd	 en	 gerespecteerd	 voor	 zijn	 mooie	
resultaten…	
Van	horen	zeggen	was	dit	vreemde	“spel”	 	een	gevolg	van	
de	 optredens	 van	 een	 befaamde	 “petomaan”,	 een		
Fransman	die	furore	maakte	in	Parijs	waar	hij	optrad	in	de	
Moulin	Rouge.		
Nu	kan	men	dat	gebruik	nogal	boers	en	niet	getuigend	van	
goede	 smaak	 vinden,	 maar	 wanneer	 we	 weten	 dat	 zelfs	
koning	 Leopold	 II	 naar	 Parijs	 trok	 om	 optredens	 bij	 te	
wonen	van	die	bewuste	petomaan	 ,	 “Pujol”	genaamd,	die	
zijn	sluitspieren	op	een	zodanige	manier	kon	acAveren		(…)

Uit	de	oude	doos:	caféspelen



 

(…)	dat	hij	zelfs	liedjes	kon	blazen	via	zijn	anus	en	kaarsen	
kon	uitblazen!	In	die	hoedanigheid	trad	hij	op	in	de	Moulin	
Rouge	 en	 verdiende	 er	 meer	 dan	 Sarah	 Bernardt.	 Hij	
speelde	 o.a.	 de	 Marsellaise	 en	 ook	 Claire	 de	 la	 lune	
behoorde	tot	zijn	 repertoire.	 	 Joseph	Pujol	werd	geboren	
in	1887	en	overleed		in	1945.	Onze	koning	genoot	zelfs	van		
privé	optredens	van	Pujol	in	de	Moulin	Rouge!		
Ik	 heb	 Sus	 van	 T…	nooit	 liedjes	weten	 blazen	 ,	maar	 zijn	
“noorderlicht	“	heb	 ik	meermaals	mogen	bewonderen	en	
zelfs	 de	 aansteker	 mogen	 hanteren	 om	 op	 het	 cruciale	
moment	de	vlam	te	ontsteken!	PrachAge	Ajden…	

William

Oude	gebruiken	en	hun	(mogelijke)	verklaringen	
Wanneer	 we	 nu	 terugblikken	 op	 sommige	 remedies	 en	
gebruiken	van	onze	grootouders	,	kunnen	we	moeilijk	begrijpen	
dat	 die	 erns8g	 werden	 genomen	 en	 door	 iedereen	 werden	
toegepast.	Nochtans	zien	we	ook	heden	ten	dage	nog	gebruiken	
die	 alhoewel	 niet	 meer	 van	 deze	 8jd,	 toch	 nog	 toegepast	
worden.	 Bij	 tandpijn	 b.v	 .	worden	 nog	middeltjes	 gebruikt	 van	
vroeger,	zonder	dat	wij	er	ons	van	bewust	zijn.	Vroeger	werd	een	
kruidnagel	 in	het	gat	van	een	holle	kies	gestoken	om	de	pijn	te	
verdoven	 en	 wat	 zien	 we	 vandaag	 ?	 In	 veel	 middelen	 tegen	
tandpijn	vinden	we	kruidnagelextract	terug.	Nu	hebben	die	wel	
mooie	namen,	maar	het	beginsel	blijB.	
Een	middeltje	om	kleine	kinderen	te	helpen	met	het	”doorkomen	
“	van	de	eerste	tandjes	was	ze	laten	kauwen	op	de	dikke	wortel	
van	 kalmoes	 en	 bleek	 een	 accuraat	 middel	 te	 zijn,	 dat	 die	
liswortel	 getrokken	 was	 in	 jenever	 zal	 wel	 geholpen	 hebben…	
Soms	kreeg	het	kindje	een	amulet	om	de	hals,	gemaakt	van	een	
mollenpootje	met	als	achterliggende	gedachte	“	met	dat	pootje	
wroet	een	mol	zich	door	de	hardste	grond,	dus	zal	dat	hier	ook	
wel	helpen	!



ACTIVITEITENKALENDER 2016 

Zaterdag 9 januari, 19 uur 
KERSTBOOMVERBRANDING  

(Parochietuin Westrode) 

Zaterdag 23 januari, 19 uur 
LEDENFEEST 

(parochiehuis Westrode) 

(nog te bepalen) maart, 19 uur  
CURSUS 

(parochiehuis Westrode) 

Dinsdag 3 mei, 19 uur  
KRUISDAGEN 

Zondag 12 juni, 9 uur  
VADERDAG ONTBIJT 
(parochiehuis Westrode) 

Zondag 31 juli, 13 uur 
WANDELZOEKTOCHT 

(Parochietuin Westrode) 

Vrijdag 21 okt. en 4 nov., 19 uur 
KOOKCURSUS 

(parochiehuis Westrode) 

Zondag 27 november, 10 uur 
BEDRIJFSBEZOEK- VERWENDAG

h5p://westrode.landelijkegilden.be/	
Je	 vindt	 er	 van	 alles	 over	 onze	 vereniging:	
acAviteiten,	 foto’s,	 het	 boerenleven,	 het	
dorpsleven	nu	en	vroeger,	…

Bezoek	 ook	 eens	
onze	LG	website

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

