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BOERENGAZET

Hoe	het	vroeger	was…
Al 16 jaar ontvangt U deze boerengazet in uw brievenbus. 
Soms vraagt een mens zich af wie die mensen, die ‘boeren’ 
eigenlijk zijn? Eerlijk gezegd, zovele actieve boeren wonen 
er helaas niet meer in Westrode, maar des te meer 
gepens ioneerde boeren , k inderen van boeren , 
vrijetijdsboeren, vrienden van het platteland met het hart op 
de juiste ‘groene’ plek. 
Wij zijn de Landelijke Gilde van Westrode en we willen 
elke inwoner van Westrode met onze Boerengazet op de 
hoogte houden van wat reilt en zeilt op het platteland en in 
ons dorp.
De Landelijke Gilden in België zijn ontstaan uit de 
Boerenbond, die van bij zijn oprichting in 1890 zijn leden 
méér wou bieden dan louter professionele ondersteuning. 
De organisatie streefde ernaar om de boeren tot een ‘hoger 
niveau’ te tillen. Toch stonden de materiële belangen voorop 
in de Boerenbond: “Een boer diende eerst fatsoenlijk zijn 
brood te verdienen voor er naar volksverheffing kon worden 
gestreefd!”.
En zo geschiedde; in Westrode was het niet anders; het 
dorpje onstond als parochie in 1898 uit de moederparochie 
Wolvertem. In 1922 na de eerste wereldoorlog verenigden de boeren zich in de Boerengilde; in 1972 
wijzigde de naam in ‘Landelijke Gilde’. Komend jaar - in 2020 - bestaat onze vereniging 100 jaar en nog 
steeds zijn we een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland.



 

Beste Dorpsgenoten,
Ja, het is echt waar, onze Landelijke Gilde bestaat 100 jaar in 2020.
Ja, en we willen dat vieren het hele jaar door. Niet dat we echt grootse plannen hebben , maar LG Westrode 
zal regelmatig opduiken  in het aanbod van de activiteiten in Westrode in 2020 met een feestelijk lintje.
Onze LG kent ook een rijke traditie. Objecten, herinneringen, beelden en documenten uit het verleden 
vertellen het verhaal van onze vereniging. Denk maar aan de Boerenbruilhoft van Brueugel, die we enkele 
jaren geleden uitbeelden. 
Onze LG  is immers sinds jaar en dag een  belangrijk 
sociocultureel bindweefsel hier in Westrode en blijft de 
formule van het organiseren van activiteiten bij uitstek de 
zoektocht naar sociaal contact. Naar een gevoel van ‘erbij 
horen’ of gewoon naar een mogelijkheid om de vrije tijd op 
een aangename manier in groep door te brengen.
Een welgemeende dank aan onze enthousiaste groep 
bestuursleden die zich in zetten voor de eigenheid van de 
Landelijke Gilde hier in Westrode, en dat in een toch wel 
plezierige omkadering.
Starten doen we op zaterdag 11 januari 2020 met onze feestelijke nieuwjaarswensen. Wees er van de start 
bij en geniet het ganse jaar van ons feestprogramma.

Tot dan,
Jan Cloots, VZ LG Westrode

Het	is	echt	waar:	onze	LG	bestaat	100	jaar
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Bladeren	in	het	verleden:	de	cafés	in	Westrode 

In Westrode hadden ze in de jaren 20 van de vorige 
eeuw zowat 33 cafés.
In het feestjaar 2020 gaan we enkele leuke anekdotes en 
verhalen vertellen hierover in onze Boerengazetten. We 
beginnen met enkele merkwaardige cafés in ons dorpje. 
Herken je de locatie? Wie weet stond er vroeger een 
toog waar nu je fauteuil is?

met dank aan Michel Van den Broeck voor het opzoekwerk

BIJ DE WES (Patatestraat19)

Herberg en landbouwbedrijf, gehouden  door de 
familie Van Campenhout. In de gevel stond de 
tekening van een vogelpik. “Rond 1900 werd hier 
gekaart voor een varkenskop. Sommigen bleven ’s 
zondags na de “heilige mis of na het lof” in de 
herberg kaarten tot laat in de nacht, soms tot bij het 
krieken van de dag. Dan werd meestal door moeder 
de vrouw de grotere zoon gestuurd om vader 
huiswaarts te doen keren.”

Peter Benoit “Jef van DE SMET”
(Jan Hammeneckerstraat 10)

Herberg en kruidenierswinkel gehouden door Jozef 
Van den Eede (1919) en Mariette De Boeck (1920). 
Jef was de smid van Westrode en verkocht ook fietsen 
van het merk ‘Bury’.  Achter de smidse was de zaal 
‘Peter Benoit’ met een ‘De Caporgel’ met 
draaiboeken. Met Westrodekermis was er bal: in de 
weide stond een frietkot, schietbarak en een 
paardenmolen.

IN HET ROBBROEK
(Jan Hammeneckerstraat 115)
Op een stafkaart uit 1864 vinden we de herberg ‘A 
l’Union”. Was het ooit de herberg en de 
kruidenierswinkel van de familie Kerremans? De 
familie verhuisde later naar nr. 95. De herberg werd 
genoemd naar de hoeve Robbroek te Steenhuffel. De 
kastelein - Alfons Van Assche - (1874-1938) was 
afkomstig van deze hoeve; zijn vrouw was Maria De 
Buyser (1878-1949). Op de bovenverdieping was de 
feestzaal van de fanfare ‘de Eendracht’ en van de 
toneelgroep ‘Willen is Kunnen’. Ook de boeren- en 
boerinnenbond de huidige Landelijke gilde en KVLV) 
vergaderden er. De herberg en winkel werden 
overgenomen door Cyril Puttemans en Jacqueline Van 
Assche. Er was ook het lokaal van de duivenbond ‘De 
Eendracht’. De herberg sloot in 1959.



Cafés	in	Westrode 

Bij Elodie (later ‘bij Soppen’)
(Jan Hammeneckerstraat 58)

Herberg met een houten plankvloer en een goed 
onderhouden kruidenierswinkel, gelegen rechtover 
de kerk; uitbaters Jan-Baptist De Wachter en Elogdie 
Boon. Ze hadden ook een klein boerderijtje; met 
Westrodekermis was er “spel” (danspartij).  Bij de 
begrafenis in 1932 van priester-dichter en pastoor Jan 
Hammenecker waren er 1.100 personen aanwezig. 
Vele honderden mensen stonden buiten aan de kerk. 
Kobe - de schaalmeester - kwam buiten met de 
schaal voor de overledene. Hij ging ook binnen in de 
herberg van Elodie. “Jullie komen toch ook naar de 
begrafenis van onze pastoor”, en hij ging rond met de 
schaal. 
Later kreeg de herberg de naam “Bij Soppen”; dit 
zijn Frans de Wachter (1903) en zijn zuster Alice. De 
herberg is verdwenen rond 1970, de woning werd 
afgebroken.

BIJ FIEKES (Westrodestraat 24)

Herberg uitgebaat door de familie Van Buggenhout. 
“Als de vrouwen op dinsdag naar de markt van 
Londerzeel gingen, namen ze de veldwegen langs de 
Eeckhout en de Mechelseweg. Dan kwam het 
mansvolk bij Fiekes om één of meer ‘Wittekes’ te 
drinken. Rond de middag - als de mannen hun 
vrouwen zagen afkomen, gingen ze vlug naar huis of 
naar hun werk.

GELUKKIG 
NIEUWJAAR !

ZATERDAG 11 januari - 18 uur
tuin achter de zaal van Westrode

Jaarlijkse nieuwjaarswensen voor alle 
inwoners en vrienden van Westrode en 
een goede gezondheid voor het nieuwe 

jaar!

En dat allemaal bij een jenevertje, cava of 
warme chocomelk met een boterham met 
écht gezouten spek, een warme wafel of 

een witloofsoepje.

Inhuldiging en ontkurking van de eerste 
flessen van het 

LG Westrode FEESTBIER

Ambachtelijke Vleeshandel
GSM 0478 - 54 69 30

afhaling thuis mogelijk

Valkebeekstraat 24
1861 WESTRODE - WOLVERTEM
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Patatestraat 106, 1861 Westrode

www.koi-co.be

WWW.TUINAANLEGVERBELEN.BE

TUINARCHITECTUUR 
TUINAANLEG 

TUINONDERHOUD

Merchtemsesteenweg 139 X

1861 Meise-Wolvertem

T 02 270 07 02

F 02 270 00 48

GSM 0475 43 85 34

Tover uw tuin om 
tot een droom

E-mail chriswuyts@tuinaanlegverbelen.be
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Grand Café
Misschien	is	er	geen	café	meer	open	in	Westrode;	maar	“Grand	Café	Westrode”	probeert	hier	iets	aan	
te	doen.	Al	anderhalf	jaar	bouwen	we	de	zaal	van	Westrode	elke	twee	maanden	om	tot	een	volkscafé.	
Dit	jaar	gaat	het	café	open	op:	

6	maart	
8	mei	

31	juli	(in	de	fees)ent	van	de	Wandelzoektocht)	
18	september	

14	november	(na	het	optreden	van	Willem	Vermandere)	
4	december

landelijke gilde westrode http://westrode.landelijkegilden.be

LG	jaarkalender	2020

“2020	een	feestjaar;	een	overzicht	van	al	onze	acVviteiten	mag	niet	ontbreken.	
Noteer	vlug	in	je	agenda	en	mis	niks	van	de	leuke	acVviteiten.	IEDEREEN	is	welkom	!”		

11	januari	Nieuwjaarsdrink	
18	januari	FeestrecepVe	

19	januari	Ledenfeest	-	Teerfeest	
20	maart	Workshop	
17	mei	Kruisdagen	

14	juni	Vaderdagontbijt	
31	juli	-	2	augustus	Feestweekend	met	wandelzoektocht	en	Grand	Café	zomerbar	

23	oktober	:	koken	workshop	
6	november:	koken	workshop	

14	november	Willem	Vermandere	treedt	op	in	de	kerk	van	Westrode	
22	november	Verwendag	met	bedrijfsbezoek
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