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WESTELS VAWEETJE

Beste leden,
Een voorwoord schrijven is vandaag moeilijker
dan al de andere keren.
Pierre heeft ons stilletjes verlaten en dat is nog nooit
gebeurd, zolang ik weet,
tijdens iemand zijn bestuursfunctie.
Tot ons groot spijt kwam er geen wonder,
maar wij zijn hem dankbaar voor al die jaren bij het VAW.
Hij heeft zich onvergetelijk gemaakt met zijn speciaal-zijn,
zijn humor, zijn inzet, zijn vechtlust, …
We gaan hem missen.
Ann, Bart, Jef, Kathleen, Ria
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KAAS MAKEN—VRIJDAG 29 MAART
Uitstel is geen afstel. We gaan kaas leren maken. Je hoe alleen je
goed humeur mee te brengen, voor de rest zorgt de lesgever.
Deze les is gra1s voor leden en voor niet-leden vragen we 5 euro.
Inschrijven verplicht voor 26/3 bij Ann tel. 014/ 54 99 50 of mail
ann@vaw-westerlo.be

ZELF WIJN MAKEN—2 EN 9 APRIL
Zin in je eigengemaakt wijntje? Wil je weten hoe je dat kan
aanpakken?
Gildes Geel, Ham, Mol, Olen en Westerlo geven samen een cursus
wijnmaken voor beginners. In lokaal Kinderclub Teunenberg,
Boerenkrijglaan 51, 2250 Olen. Inschrijvingsprijs : 15 euro.
Inlichngen en inschrijvingen bij alfons.belmans2@telenet.be.

WIJN PROEVEN—VRIJDAG 26 APRIL
Graag willen we jullie nog eens uitnodigen voor een commerciële
wijnproefavond. We hebben dezelfde ﬁrma als vorig jaar
gevraagd: ’La buena vida’ van Mol.
We gaan een heel ander gamma proeven dan vorige keer.
Immers, Spanje is een reusach1g land en hee ook een reuze
wijnaanbod.
Jullie mogen familie, vrienden, buren , … meebrengen.
De avond is gra1s maar je moet je wel inschrijven voor 15 april
bij Ann tel. 014/ 54 99 50 of mail ann@vaw-westerlo.be.
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‘Ambachtelijk wijn maken’
Dat is de 1tel van het nieuwe wijnboek.
Jullie kunnen dit boek bestellen aan een guns1ge
voorintekenprijs van 10 euro.
Bestellen voor 5 april en 10 euro storten op
rekening van het VAW
IBAN BE36 0001 6318 1581 BIC BPOTBEB1

Update adressenbestand!
We willen graag ons adressenbestand een keer
updaten en daarom vragen we om jullie laatste
wijzigingen in adres, telefoon- of gsm-nummer, of
e-mailadres door te sturen naar
hugo.verreycken@telenet.be Deze gegevens
kunnen van pas komen bij het versturen van dit
krantje, wijzigingen in de agenda of het reserveren
van de brouwinstalla1e.
Alvast bedankt.
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AGENDA 2013
29 maart 2013
2 en 9 april 2013

Zelf kaas maken (Palok)
Regionale wijncursus (Olen)

26 april2013

Commerciële wijnen proeven (Palok)

31 mei 2013

Kempische bieren—Zythos (Palok)

16 juni 2013

Fietstocht

4 augustus 2013

Opendeurdag—ODD (Palok)

30 augustus 2013

Etentje helpers ODD (Palok)

28 september 2013

Daguitstap naar Varsenare
(wijndegustatie)

15 en 22 oktober 2013

Regionale biercursus (Mol)

25 oktober 2013

?

26 oktober 2013

Appelpersdag

22 november 2013

6 december 2013

Berekenen stortingen, bieren proeven en
verkiezing ‘Amber’
Evaluatievergadering

Redac1e en lay-out: Hugo Verreycken
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