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BOERENGAZET
OP WEG NAAR 2020
In 2020 viert onze LG Westode haar 100-jarig bestaan
De eerste stappen zijn gezet.
Klopt, reeds 3 mensen hebben zich spontaan aangeboden om samen met ons op stap te gaan naar 2020. Bij de LG
mag je gerust een poosje proefdraaien, een Gjdje in het wiel blijven hangen zoals bij wielerwedstrijden. Indien je
nieuwe ideeën wil uit proberen, mee acGviteiten wil organiseren, je handen uit de mouwen wil steken, hoef je hier
niet langer op te wachten, op 6 augustus staat onze jaarlijkse wandelzoektocht weer op het programma.
HELP ONS VERDERE STAPPEN TE ZETTEN NAAR 2020. We wachten op je.
10 Redenen om mee op weg te gaan naar 2020
1. Je zoekt en vindt een zinvolle vrije1jdsbesteding (’t Is hier leuk!)
2. Je komt in een groep van ﬁjne 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 ac1viteiten 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 inzeJen
7. Je bouwt een groot netwerk uit binnen en buiten het dorp
8. Je leeM met je hart voor het plaJeland en je dorp
9. Je bent uit de gewone sleur
10. Je zorgt ervoor dat anderen een prach1ge vrije 1jd beleven
Concreet zijn we nog op zoek naar een 5 tal medewerkers (vrouw/man) . Help ons de weg te bouwen naar 2020. We
wachten op je.
Hartelijk dank
Jan Cloots, voorziZer LG Westrode
Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek met een bestuurslid: lgwestrode@telenet.be of 0496-877131

nog enkele spreuken uit de oude boerendoos
We willen jullie nog enkele pareltjes uit de trommel van
onze “oude boerendoos” zeker niet onthouden.
• Ze zingen vals vandaag zei de pastoor, en er stond een
geit op ’t oksaal.
• Aan kinderzegen is ’t al gelegen, zei de koster en hij
stak ’t doopgeld in zijn zak.
• Mannen, broeders, zei de pastoor en ’t waren
allemaal oude wijven.
• Missen is menselijk zei de pastoor en hij begon zijn
mis met het Sint Jans evangelie.
• Ge zult nog van glorie vergaan, zei de pastoor tegen
Trien, en ze had nieuwe blokken aan.
• Waar volk is, is nering zei de mosselman en hij stooZe
zijn kar in de kerk.
• ’t Strafste moet nog komen zei de koster en hij
scheurde zijn blaasbalg.
• Met de deur in huis, zei de pastoor en hij trapte op de
zoom van zijn kleed.
• Alle heil komt van boven zei de pastoor en er kakte
een torenkraai op zijn Gkkenaan.
• Wij maken het sGl zei de pastoor en hij loosde een
wind.
• Alleen de klank is anders zei Fiel en hij lei een
broeksknoop in de schaal.
• ’t Is het gebaar dat telt, zei lange Gust en hij wuifde
naar de schaal.
• Laat de kleinen tot mij komen zei de pastoor en hij
telde de koperen centen.
• ’t Kan alle dagen geen processie zijn, zei de pastoor,
en zijn schoenen waren kapot.
• Is ’t vandaag niet, is het morgen zei de pastoor en hij
preekte ’t laatste oordeel.
William

Landelijke Gilde Westrode op de kaart
Onze Gilde zet zich, leZerlijke en ﬁguurlijk “op de kaart”. Op de kaart inderdaad, namelijk op de
menukaart. Een recept van onze “Kookavonden voor mannen” werd namelijk door de uitgevers van het
nieuwe, presGgieuze “ PlaZelandskookboek van de Landelijke Gilden“ uitgekozen om opgenomen te
worden in de nieuwste uitgave die binnenkort verschijnt. Het betreb een recept dat verwijst naar
Westrode, namelijk “Varkensgebraad met rabarber uit Westrode”.
Het gerecht werd klaargemaakt door William en voorgesteld in een prachGg decor in Herenthout, gevolgd
door een fotoshoot door een fotograaf, gespecialiseerd in culinaire materie. Onze creaGe werd ook nog
gepresenteerd met een passend en uniek servies , ook al te zien geweest Gjdens de laatste ediGe van de
kunstenaarsroute in de school Klimop en vervaardigd door onze voorziZer zelf .
Dus u ziet, een op en top Waistroeis geheel!
Zodra het kookboek van de persen rolt, brengen we Waistroê op de hoogte!
Enkele sfeerbeelden van de prachGge locaGe waar we te gast waren om ons culinair hoogstandje te
realiseren…
AUGUSTUS
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WANDELZOEKTOCHT
feesttent
Parochietuin
Westrode (Meise)
13:00 - 22:00 uur

Kinderanimatie
grime en spelletjes
Optreden

De wandelzoektocht is hét familie-evenement in
Westrode met weetvragen en praktische
proeven, voor jong én oud, kortom voor de hele
familie!
INFO: JAN.CLOOTS@SKYNET.BE

PASSEPARTOE
Reuzenbarbecue

Gedrukt door
de gemeente Meise.

westrode.landelijkegilden.be
zonder onze gulle weldoeners, geen wandelzoektocht.
Ook dit jaar, een welgemeende dank u

Johan Van Campenhout
Merchtemsesteenweg 98/2 - 1861 Wolvertem
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