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99	jaar?	Vraag	je	jezelf	af,	jawel,	zo	lang	bestaat	LG	Westrode.	Maar	nog	steeds	jong	van	geest!	

2020	wordt	het	jaar	van	LG	Westrode,	dan	vieren	we	ons	eeuwfeest.	

Het	bestuur	starJe	reeds	met	de	voorbereidingen,	heb	je	hierrond	nog	een	fris	en	interessant	idee?	

Laat	het	ons	weten.	Of	beter	nog:	stap	mee	in	dit	uitdagend	project.		Bij	de	LG	staan	we	open	voor	

nieuwe,	creaOeve	ideeën	en	mensen.	

Maar	eerst	organiseren	we	nog	onze	jaarlijkse	zomer-	en	familie-happening!	De	fel	gesmaakte		

“WANDELZOEKTOCHT	99”.	

Je	hebt	waarschijnlijk	al	deelgenomen,	een	ijzersterke	formule:	een	leuke	wandeling	door	ons	dorp	met	

ludieke	opdrachten	en	ietwat	uitdagende	vragen.	En	natuurlijk	kan	elke	deelnemer	aan	de	

wandelzoektocht	achteraf	een	prijs	kiezen.	

Aansluitend	nodigen	we	je	uit	op	onze	gerenommeerde	BBQ	waar	de	randanimaOe	voor	ambiance	

zorgt	om	er	een	gezellige	avond	van	te	maken	met	familie	en	vrienden.		

Zet	een	kruisje	op	zondag	4	augustus	2019	in	je	agenda		zodat	je	op	Ojd	in	de	tuin	van	het	Parochiehuis	

klaar	staat	voor	onze	uitgesOppelde	tocht.	Vertrekken	kan	van	13u	tot	15u.	

Tot	dan,		

Jan	Cloots	-	voorziJer	LG	Westrode

WANDELZOEKTOCHT	’99'



 

Inderdaad,	het	thema	van	onze	jaarlijkse	wandelzoektocht	op	zondag	4	augustus	a.s.	is	vissen.	

Meer	bepaald	focussen	wij	op	één	bepaald	soort	karper	,	n.l	de	brokaatkarper,	beter	bekend	als	een	
ondersoort	van	de	CYPRIMUS	CARPIO	,	of	nog	meer	bekend	als	KOI	NISHIGO	,	wat	een	
samentrekking	is	van	NISHIKI		KLEURIG	KLEED	en	KARPER	.	

Wij	houden	het	bij	KOI	,	de	mooie	welbekende	vijvervis	die	tot	40	jaar	oud	kan	worden.	Al	wordt	bij	
Koi	automaOsch	aan	Japan	gedacht,	komt	de	vis	oorspronkelijk	uit	Iran.	

Er	zijn	zo’n	11	ondersoorten	volgens	hun	kleuren	.	Eén	van	de	meest	gezochte	kleurschakering	is	die	
van	de		KOHAKU		-	SANKE	SHOWA		,	specifiek	,		een	Koi	TANCKO	.	Hoe	dichter	en	perfecter	hij	het	
patroon	van	de	Japanse	vlag	benaderd,	hoe	duurder	en	gevraagder	hij	is	op	de	markt.	Hét	van	hét	is	
een	spierwiJe	Koi	met	een	volmaakt	ronde,	rode	vlek	op	de	kop.	Erg	goedkoop	is	de	vis	niet,	men	
spreekt	over	bedragen	van	250.000,	of	het	yen	betreh	of	euro,	blijh	in	het	ongewisse…	

Het	spreekt	vanzelf	dat	we	die	vissen	niet	op	onze	barbecue	zullen	vinden,	er	bestaat	nog	zoiets	als	
ethiek,	hé.		

NieJemin	voorzien	wij	weer	een	reuzenbarbecue	na	de	wandelzoektocht	,	met	voor	iedereen	wat	
wils:	lekkere	brocheJes,	koteleJen,	en	Brueugheliaanse	balletjes	met	krieken.	

Ook	aan	de	veggieliejebbers	wordt	gedacht	,	er	is	een	groot	groenten-buffet	voorzien	met	“pasta	–	
pesto	“,	een	specialiteit	uit	Waistroë!	

Voor	de	kinderen	zijn	er	spelletjes	voorzien	en	een	volksgroep	zorgt	voor	ambiance	in	de	keet.	

Kortom,	er	is	géén	uitvlucht	mogelijk	om	niet	aanwezig	te	zijn	op	onze	wandelzoektocht	,	annex	
reuzenbarbecue	in	de	parochietuin	op	4	augustus	aanstaande!	

WvH

Trek	de	lieslaarzen	maar	aan	…

Patatestraat 106, 1861 Westrode

www.koi-co.be



‘t Volksorkest treedt op tijdens de 
wandelzoektocht van 4 augustus 

’t VOLKSORKEST 
Eddy Magits en zijn 3 vrienden treden op tijdens de 

Wandelzoektocht 

zondag 4 augustus vanaf 17u30 
in de parochietuin 

volks - een muzikale mengeling van volksliedjes - 
meezingers uit vervlogen tijden 
- gekruid met enkele Ierse 

songs



lid worden van de Landelijke Gilde? Dat kan: 
surf naar westrode.landelijkegilden.be/lid-worden 

PATATESTRAAT 20, 1861 WOLVERTEM |  0473 442 667 | INFO@ELEKTRICITEITSWERKENJVC.BE
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Westrode Grand café

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

Tijdens een gezellige avond samen in 2017 werden door enkele inwoners van Westrode - leden 
van de Landelijke Gilde - herinneringen opgehaald over de ‘goeie ouwe tijd’. Herinneringen aan 
de vele volkscafés, “staminees” die Westrode rijk was. Ze kwamen aan meer dan 33 / drie-en-
dertig / waaronder zelfs verschillende 
danscafés. Namen als ’t Hondsgat, De 
Smet, Liske van den bakker, Mie Sus en 
zoveel anderen werden opgehaald. Hoe 
later op de avond, hoe meer de nostalgie 
bezit nam van de geesten en het duurde 
niet lang of er werden plannen gesmeed 
om terug te keren naar de tijd waarin TV en 
games niet bestonden, toen mensen 
samen kwamen om te vertellen, een 
kaartje te leggen, caféspelen te doen, 
kortom de banden aan te halen tussen de 
bevolking.
Het ”Grand Café “ was geboren. De plaats  
waar ooit de Westroodse jeugd haar eerste 
stappen in de wereld van vertier zette, n.l. 
de danszaal van “Suske den Beenhouwer” 
was de uitgelezen plek om te starten. 
Zodoende wordt op vaste tijdstippen 
gelegenheidscafé gehouden in het 
parochiehuis dat vroeger de zaal was van 
“Mie Sus” waar iedereen hartelijk welkom 
is en de warme sfeer de tijd van vroeger 
laat herleven.
Komt u laten onderdompelen in de tijd, 
toen alles nog simpel en gewoon was en 
problemen werden opgelost met een 
kwinkslag.
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