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WESTELS VAWEETJE

WEGDROMER

Westels clubje,
Onwaarschijnlijk klein, maar groot in zijn mogelijkheden,
Zijn variatie …
Druiven telen, wijn maken, bier brouwen, fietsen, wandelen,
Lekker eten, uitstappen maken, cursussen geven ...
Te veel om op te noemen.
Ongetwijfeld voldoende inspiratie voor een leuk moment
weg
Weg van alle sleur en stress,
Samen met vrienden.
Genieten van VAW Westerlo
Ann

Verantwoordelijke uitgever:
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Bank: 733 - 3530230 - 42
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KAAS MAKEN—VRIJDAG 29 MAART
Wij, als bestuur, keken al lang uit naar deze les. Het was eens iets
anders dan anders.
Jullie, als leden, vonden dat duidelijk ook zo! Een leuke groep
geïnteresseerden diende zich aan én was ook samengesteld
anders dan anders. Fijn om nieuwe gezichten te zien!
De lesgever wist onze aandacht goed te houden en al gauw
stonden we met z’n allen rond de kookpot in plaats van braaf op
ons stoeltje te zi?en. Maar dat was goed! Interac7e is leuker en
sugges7es van kazen met of zonder kruiden deden de ronde;
kaasmaken leek niet zo moeilijk maar wel arbeidsintensief. Ik ben
benieuwd of er onder jullie zijn die al een eerste poging gewaagd
hebben?
Slotsom: ﬁjne interessante avond en misschien komt er nog wel
eens een les yoghurt of pla?e kaas…
Kathleen

BIER PROEVEN—VRIJDAG 31 MEI
Een aantal jaren geleden hebben we Erik Vandeperre, lid van de
bierconsumentenvereniging Zythos uitgenodigd voor een avondje
rond 'speciale bieren'. Dat is toen zo in de smaak gevallen dat we
hem opnieuw hebben uitgenodigd. Vanavond zal hij ons
onderhouden met al zijn kennis en weetjes over Kempische
bieren. Het beloo/ weer een gezellige en leerrijke avond te
worden.
Inschrijven voor deze avond is noodzakelijk en kan tot 26 mei 2013
bij Ria Van Houdt op 016/57 10 90 of ria@vaw-westerlo.be
Om de biertjes en de bierspecialist te bekos7gen vragen wij 5 euro
deelname voor leden en 10 euro voor niet-leden.
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Ria

FIETSTOCHT — ZONDAG 16 JUNI
Naar jaarlijkse gewoonte, willen we ook dit jaar onze beentjes
weer een keer oefenen en trekken we er met de ﬁets op uit. Paul
en Rudi hebben een leuke ﬁetstocht voor ons uitges7ppeld met
alles erop en eraan. Hopelijk is de zon ook van de par7j en ﬁetst ze
dit jaar met ons mee. Moest het pijpenstelen regenen dan zullen
we, in plaats van onze benen, onze hersenen trainen want dan
staat er een heuse quiz op het programma. In beide gevallen
wordt er voor een picknick gezorgd en hoef je je van eten of
drinken niets aan te trekken.
We komen samen aan 't PALOK om 10.30 u met ﬁets en hersenen
en laten de natuur bepalen wat het zal worden.
Inschrijven om je picknick te reserveren doe je, tot 12 juni, bij
Annmellaerts@telenet.be of 014/549950
Ria

‘Te koop: tweedehands wijn– en bierbrouwmateriaal’
Lief Laeremans (014 54 66 24) hee/ nog een rond
drankvat van 15 l in kunststof met deksel en kraantje
(nieuw 41,85 € nu 18 €) en verscheidene mandﬂessen
(‘Damme Jeannes’) te koop (zie tabel voor maten,
aantallen en prijzen).
Inhoud (in L)
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Nieuwprijs (€)

Nu aan (€)

Aantal beschikbaar

5

7,43

2,50

6

10

15,86

5,00

3

15

21,89

7,00

5

20

26,50

10,00

9

25

30,55

34

35,31

15,00
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AGENDA 2013
31 mei 2013

Kempische bieren—Zythos (Palok)

16 juni 2013

Fietstocht

4 augustus 2013

Opendeurdag—ODD (Palok)

30 augustus 2013

Etentje helpers ODD (Palok)

05 oktober 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

Redac7e en lay-out: Hugo Verreycken
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