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2020
In 2020 bestaat onze LG 100 jaar. We willen dit in 2020 vieren.
Ben jij degene die ons op weg helpt naar dit eeuwfeest?

10 redenen om mee op weg te gaan naar 2020
1 - Je zoekt/vindt een zinvolle, leuke vrijetijdsbesteding
2 - Je komt in een groep van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers terecht
3- Je bouwt mee aan een sterk verenigingsleven en een levendig dorp
4 - Je krijgt de mogelijkheid om toffe, exclusieve en vernieuwende activiteiten te organiseren
5 - Je voert taken uit waarin je goed bent en die je graag doet
6- Je versterkt je vaardigheden en kennis, die je dan op veel terreinen kan inzetten
7- Je bouwt een groot netwerk uit binnen en buiten het dorp
8 - Je leeft met je hart voor het platteland en je dorp
9 - Je bent eens van huis
10 - Je zorgt ervoor dat anderen een prachtige vrije tijd beleven

Concreet zijn we op zoek naar een 5-tal medewerkers (vrouw/man)
Help jij, samen met ons de weg te bouwen naar 2020.
We wachten op je
Hartelijk dank
Jan Cloots, voorzitter LG Westrode
Bel 0496-877131 of mail naar lgwestrode@telenet.be voor vrijblijvend gesprek met een bestuurslid

Uit de oude boerendoos
Veel oude spreuken hebben betrekking op het
boerenleven, zeker de zogenaamde “zeispreuken”. Deze
spreuken horen tot de “Apologische” gezegden, naar het
Griekse Apologie, zelfverdediging. Door iets le laten
zeggen door bv. de boer of pastoor of iemand anders,
bleef men zelf buiten schot.
We willen jullie enkele pareltjes uit de trommel van de
“oude boerendoos” zeker niet onthouden.
• Wat ik verlies aan graan, win ik aan spek, zei de boer
en hij joeg zijn varkens door het koren
• Men moet zijn vrouw voor ogen houden, zei de boer
en hij spande zijn wijf in de ploeg
• Mijn familie slaapt, zei de boer en hij keek in ’t
varkenskot
• Gemak gaat voor ’t werk zei de meid, en ze sliep bij
den boer, zo moest ze maar één bed opmaken
• Wind doet drogen, zei de boer en hij liet een scheet in
het hooi
• Een ei is een ei, zei de boer en hij pakte het dikste
• Dat spel zit vast zei de meid en ze had de boer bij de
neus
• Elk zijn meug zei de boer en hij at ’t kind zijn pap uit
• Hard tegen hard zei de boer en hij scheet tegen de
donder
• Dat is een pruim zonder steen, zei de boer en hij beet
in een slak
• Te veel is te veel, en te min is te min zei de boer, mijn
vrouw een drieling en het schaap één lam
• Een grap is een grap, zei de boer en hij kietelde zijn
vrouw met een hooivork
In een volgende Boerengazet komt de pastoor aan de
beurt…een voorsmaakje,
• Nu gaan we het horen zei de koster en de pastoor
viel van de preekstoel
William

Leerrijk uitje Wijngaard
Elzenbosch - 27 november
Zoals nu al enkele jaren de gewoonte is bezoeken we ook
dit jaar een ambachtelijk bedrijf. Vorige jaren bezochten
we landbouwbedrijven, vorig jaar schrijnwerkerij Luc Van
Campenhout. Dit jaar wordt het iets heel apart. We
bezoeken wijnhoeve Elzenbosch in 't dorpje Assent,
gelegen tussen Leuven en Diest. Naast de fruitplantages
hebben ze een wijngaard op de zuiderhelling van de
Rijnrodeberg, 't Waanveld en de Kluisberg.
Heden tellen de wijnbergen van Elzenbosch 10.000
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stokken vooral Muller-Thurgau, Rosa Muskat en OpTma,
een weinig Sieger, Ortega, Riesling en Pinot op een opp.
van 2ha80. De overige ha zijn beplant met perenbomen.

0498 50 91 06
info@homelior.be
Gildenstraat 56
1840 Londerzeel

Johan Van Campenhout
Merchtemsesteenweg 98/2 - 1861 Wolvertem
johan@jvc-co.be - Gsm : 0473/91.89.93

www.jvc-co.be

De rijpe geoogste druiventrossen, uitsluitend van eigen
teelt, geven elk jaar gemiddeld 1l. sap/stok. De wijn die
daarvan sinds 1979 op de hoeve op een ambachtelijke
manier op eikenhouten vaten wordt gemaakt is droog en

Bezoek ook eens
onze LG website
h4p://westrode.landelijkegilden.be/

toch zacht, fris en fruiTg met een bloemig of kruidig Je vindt er van alles over onze vereniging:
karakter volgens de wijnstok.

acTviteiten, foto’s, het boerenleven, het
dorpsleven nu en vroeger, …

PrakFsch
Leden en hun partner betalen elk € 20. Niet-leden betalen
bovenop de € 20 een lidkaart van € 13 en worden zo
automaTsch lid van de Landelijke Gilde.
Wat krijgen jullie daarvoor?
De busreis heen en terug naar Assent
Een begeleid bezoek en proeverij op de boerderij
Tijdens het bezoek een aperiTef en een lekkere
maalTjd
Afspraak op zondag 27 november om 9:30 uur aan het
parochiehuis. Rond 16 uur zijn we terug.
Schrijf je nu al in bij jan.cloots@skynet.be of bel gsm:
0496/87 71 31.

Gezondheidsvoorschrift uit
de oude doos
Aarsgatscheuren
Dit is een kleine scheur of spleet rond het
aarsgat, die maar pijnlijk wordt wanneer men
verstopt is. Men mag zulke scheur niet
verwaarloozen, want men zou den heelkundigen
moeten ter hulp roepen. Voor alles moet men de
opstopping voorkomen door het gebruik van
"Thé des Templiers" of "Graines de santé”.
Men zal elke avond met zijn aarsgat in een
gruis- en ameldonkbad hangen. Na elk bad zal
men op den fistel een weinig van onzen
"Antihémorridale" leggen, wanneer desondanks
de fistel blijft verzweeren, zal men den
geneesheer raadplegen.

