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BOERENGAZET

LG	Westrode	viert	100	jaar	met	verlengingen…
In januari, tijdens onze feestelijke receptie, keken we allemaal met veel interesse uit naar dit feestjaar. Het 
beloofde een uitdagend jaar te worden, een echt feestjaar voor onze leden maar zeker ook voor alle 
sympathisanten en dorpsgenoten die we bij onze activiteiten willen leren kennen. Vaderdag, de Grand 
Café’s en natuurlijk onze Wandelzoektocht.
Maar dat het helemaal anders zou lopen, dat konden we natuurlijk niet voorspellen, niemand op ons 
feestweekend had dit scenario in gedachten. Ondertussen zomert het volop en kan iedereen genieten van 
vakantie en ook een beetje terug van elkaar. De teugels worden mondjesmaat gevierd . 
Hoeveel deugd doet het om de gedachten even te kunnen verzetten en zuurstof en energie te halen uit 
ontmoetingen met familie en vrienden. Voorlopig kunnen we niet anders dan al onze activiteiten van dit 
feestjaar uit te stellen of af te gelasten. Ieders gezondheid en veiligheid willen we niet in het gevaar 
brengen. 
Of de geplande finale van ons feestjaar - in november met Willem Vermandere - doorgaat, daar hebben 
we nog geen zekerheid over. Het zou fijn zijn. We worden niet elk jaar honderd!
Maar geen nood LG Westrode, als prille 100-jarige gaan we de komende uitdagingen aan en dan breien 
we aan dit zo al onvergetelijk jaar verlengingen aan, en wie weet winnen we ….
Hou jullie gezond en zorg goed voor elkaar.

Beste groeten,
Jan
VZ LG Westrode



 

100 jaar Landelijke Gilde ! Wat een glorierijk boerenjaar moest worden, moet nu in mineur gevierd worden, 
maar de Landelijke Gilde van “Waistroë” laat zich niet zo gemakkelijk kisten!
We kunnen geen wandelzoektocht met barbecue en liters (fris)drank inrichten, dus gooien we het over de 
boeg van de mooie herinneringen met terugblik op vroegere geslaagde feesten. 
Wat gedacht van een virtuele wandelzoektocht met een  greep vragen en antwoorden uit vroegere jaren ? 
Wij kunnen moeilijk teruggaan naar de eerste jaren van 100 die achter ons liggen, maar 2016 moet kunnen. 
Het was het jaar waar kruiden en planten  het middelpunt vormden en als een rode draad door de opgaven 
liepen.
Om het competitieve erin te houden organiseren we een quiz met enkele leuke vocht-inbrengende prijzen 
van ons feestbier voor de eerste 5 deelnemers!
Hoe deelnemen? Beantwoord volgende vragen en stuur ze door naar lgwestrode@telenet.be ten laatste op 
15 augustus. Einde deze zomer maken we de winnaars bekend die een feestbier mogen verwachten.
Hier gaan we !

1: Waarvoor gebruiken zogende moeders de smeerwortel? 
2: Aan wat dankt de moerasspirea de volksnaam Aspirinebloem? 

3: Boerenwormkruid: Op welke manier  bestrijdt men wormpjes bij 
kinderen? 

4: Sint-janskruid: Hoe heette de godenzoon die  volgens de 
overlevering zijn broer vermoordde? 

schiftingsvraag: 
hoeveel antwoorden zullen we ontvangen hebben op 15 augustus 

Mail je antwoorden ten laatste op 15 augustus naar lgwestrode@telenet.be 

Dit	jaar	een	virtuele	wandelzoektocht
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Hoe	goed	is	uw	“Waistroeës”?	
Dat	Westrode	een	prach8g	dialect	hee:,	is	algemeen	geweten.	Wie	kan	volgend	proza	
overzeAen	in	het	AN	?	Er	hangt	een	leuke	prijs	aan	vast	!	

“MieaakaaMiaabraakaawaeaaMiekaa? OepdemètaaMiekaaenikaameekaa”

“Oep de veurre in nen klakkebussenatenul woendege’n ne mieèrelèm mé vie plattekètten, assen 
zoenk kwam alleman loistere’n da’d oere’n en poeët’n aa.!”

Mail je antwoord ten laatste op 15 augustus naar lgwestrode@telenet.be 

we	danken	onze	trouwe	sponsors	en	geven	hen	een	steuntje	in	de	rug	door	ze	in	deze	
boerengazet	extra	te	vermelden:	koop	lokaal!
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Recept	uit	Westrode	
Dit receptje vind je samen met 15 andere unieke recepten in het boekje Plattelandskost van de Landelijke 
Gilde. Ter gelegenheid van de Week van het Varken laten we jou meegenieten van een heerlijk receptje van 
de hand van William, huiskok van Landelijke Gilde Westrode. Extra pluspunten voor de rabarber, 
momenteel een echt seizoensproduct!	
		

Varkensgebraad	met	rabarber	uit	Westrode	
Nodig: 

• 750 g varkensgebraad 
• klont boter 
• lichte siroop van 3 delen honing en 2 delen water 
• 300 g ui 
• 1 grote teen look 
• tijm 
• laurier 
• ½ l Barbãr (honingbier) 
• 1 grote steel rabarber 
• peper en zout 

Actie	

• Snijd de ui en knoflook fijn en laat smoren in de boter, voeg de kruiden toe.  
• Overgiet de ingrediënten met bier zodra ze mooi gekleurd zijn en laat sudderen tot ze gaar zijn.  
• Pel de rabarber, snijd in kleine stukjes en kook in de lichte siroop van honingwater.  
• Kruid het vlees met peper en bak aan, laat het verder garen in de oven en kruid pas daarna met zout.  
• Schik het bord met een schijf varkensgebraad, daarbovenop de bierbereiding en de rabarber ernaast. 
• Dien op met ‘pommes château’ of gebakken aardappelblokjes. 

Benieuwd naar meer fijne recepten? Surf naar landelijkegilde.be  

 

 
Ambachtelijke Vleeshandel

GSM 0478 - 54 69 30
afhaling thuis mogelijk

Valkebeekstraat 24
1861 WESTRODE - WOLVERTEM

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/plattelandskost
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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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landelijke gilde westrode http://westrode.landelijkegilden.be

14 november
WILLEM 

VERMANDERE
(onder voorbehoud)

kerk van Westrode
Als het aan ons had gelegen, had je nu al je 

plaats gereserveerd. 
Helaas wachten we nog verder af en hopen 

we snel te kunnen beslissen wanneer 
Willem Vermandere zal komen optreden.

Uitstel is geen afstel

… nog even geduld; we houden je op de 
hoogte …

VAN HOOREBEECK J. nv
WEGENWERKEN - RIOLERINGSWERKEN
AANLEGGEN VAN OPRITTEN EN PARKINGS 
IN ASFALT, KLINKERS, KASSEIEN

Temsesteenweg 40
1861 WOLVERTEM
Tel.: 052-30 24 51 - 052-30 12 98
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