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WESTELS VAWEETJE
ZOMER
Even lekker uit de sleur
Even lachen geen gezeur
Genieten van de warme zon
Het duurde veel te lang voor het kon
De zon die schijnt
Dus drinken wij bier
Van eigen maak zo fier
Ik heb de zomer in mijn bol
Alle terrassen zitten weer vol
De straten bezaait met mensen
Wat kan je nog wensen
Ik heb de zomer in mijn bol
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OPENDEURDAG —ZONDAG 4 AUGUSTUS
Zondag 4 augustus staat al lang in jullie agenda. Maar nu komt hij
heel dicht bij ,onze opendeurdag. Vergeet hem niet, deze speciale
dag. Kom langs met vrienden en familie en geniet van Lekkere
drankjes en hapjes en een streepje muziek. Dit alles gaat weer
door vanaf 13.30u aan Palok, in Voortkapel.
Ann

HELPERS GEVRAAGD VOOR 4 AUGUSTUS
Wij zouden het zeer erg op prijs stellen dat jullie zoals elk jaar heel
trouw een taak komen vervullen, als tapper, garçon, afwasser of
wat je maar het liefste doet. Je kan je aanmelden bij één van de
bestuurleden, of je komt gewoon die zondag langs … Heel veel
dank al bij voorbaat.
En na die taak komt al5jd de beloning. Een lekker etentje voor de
helpers, met alles erop en eraan. Dit gaat door op 6 SEPTEMBER!
Ann
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DAGUITSTAP NAAR VARSENARE —
ZATERDAG 5 OKTOBER

Varsenare? Waar in hemelsnaam ligt Varsenare en wat valt daar te
beleven? Wel, in Varsenare woont Hans Depoorter, de man die
ons al een aantal jaren een gezellige avond ‘Spaanse wijnen
proeven’ hee> bezorgd en op vraag van hem gaan wij dit jaar een
keer naar Varsenare.
We nemen ’s morgens om 9.14u in Herentals de trein naar
Brugge om van daar met de bus het laatste traject tot Varsenare af
te leggen. Voor zij die liever in het sta5on van Aarschot
vertrekken, dat kan, daar nemen we de trein van 8.41u. De
treinen zullen op hetzelfde moment toekomen in Brugge zodat we
samen de bus kunnen nemen. Zorg ervoor dat je op 5jd in het
sta5on bent!
Hans zal ons in Varsenare ontvangen met tapas, paëlla en drank
en natuurlijk gaan we wijntjes kunnen proeven.
Rond 17u nemen we de bus en de trein terug naar huis.
Kostprijs van dit alles: trein– en bustraject (heen en terug) 15€ pp
en eten en drinken 15 € pp. Aan zij die van eventuele
treinkor5ngen kunnen genieten of gra5s rijden, vragen we om zelf
voor hun trein5cket te zorgen.
Inschrijven is absoluut noodzakelijk voor 21 september bij Ann
Mellaerts (annmellaerts@telenet.be of 014/ 54 99 50) met
vermelding van het aantal personen, het vertreksta5on en of je al
dan niet voor je eigen trein5cket zorgt.
We hopen dat het een leuke VAW-uitstap wordt.
Ria
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FIETSTOCHT—ZONDAG 16 JUNI
Vive le vélo,
Voor één keer liet het weer ons eens niet in de steek en dus ﬁetsten
we met 17 enthousiastelingen van Voortkapel naar Westmeerbeek en
terug. Een tochtje van 20 km dat ook de ongeoefende ﬁetsers onder
ons de baas konden!
De tussenstop voor een biertje werd ‘gesmaakt’…
5km voor het einde wilden de weergoden ons even laten zien wie baas
was en moesten we het tempo even opvoeren (een massasprint was
in de maak).
Terug in Palok waren de zelf te maken broodjes een welgekomen
picknick en als hongerige beren vielen we aan!
Dank aan Paul en Rudi voor hun inzet om de tocht uit te s5ppelen.
Kathleen

4 augustus 2013

Opendeurdag—ODD (Palok)

6 september 2013

Etentje helpers ODD (Palok)

05 oktober 2013

Daguitstap naar Varsenare
(wijndegustatie)

15 en 22 oktober 2013

Regionale biercursus (Mol)

25 oktober 2013

Whisk(e)y

26 oktober 2013

Appelpersdag

22 november 2013
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6 december 2013

Berekenen stortingen, bieren proeven en
verkiezing ‘Amber’
Evaluatievergadering
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