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WESTELS VAWEETJE
Beste lezers,
ze is er laat
ze blijft niet laat
ze is zwakjes
ze is toch nog mooi, rond, vol
dat is onze zon
we weten, als ze wegkruipt
heeft de winter de zomer begraven
maar nee, we treuren niet, we zingen een mooi levenslied
bij de houtblokken, bij het vuur, met een glaasje wijn, bier
of ander plezier
wij wensen jullie
een aangename, warme, liefdevolle winter
en wij werken in de best mogelijke sfeer aan
een jaarprogramma
tof, gezellig, gezond en leerrijk
Ann
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‘IT ’S ALL ABOUT BEER’ —
VRIJDAG 22 NOVEMBER
Hoe bepalen we de kleur van ons bier? Kunnen we berekenen
hoe bi%er ons bier zal worden?
Wat als (jdens het brouwen het ﬁlteren niet goed verloopt? Wat
zijn de voordelen van een hevelﬁlter? En mijn giststarter, hoe
groot moet die zijn?...
Het wordt dus een avond waar je al de vragen die je hebt rond
bier kan stellen en waar we samen een antwoord op zullen geven.
Een avond om weetjes en ditjes en datjes uit te wisselen rond
brouwen. Kortom, een zeer leerrijke avond voor alle bierbrouwers
en sympathisanten.
En natuurlijk horen daar proevertjes bij. Heb je nog ‘home brewed
beer’ dat je wil laten proeven, breng gerust een aantal ﬂessen
mee zodat we het samen kunnen proeven. Zoals je misschien nog
weet, zoeken we ook nog een amber bier voor onze vereniging,
dus zeker meebrengen als je er een hebt.
Aanvang: 20u in ‘t PALOK
Ria

LIDGELD
Een jaar gaat zo snel en je hebt het precies nog maar pas betaald
maar hier zijn we alweer. Het lidgeld voor 2014 kan vanaf nu
betaald worden. Er is wel een lichte wijziging: het lidgeld bedraagt
nu €20 i.p.v. €18 als hoofdlid (en €7 i.p.v. €5 voor een bijlid). Van
die €20 gaat nog steeds €13 naar VAW-na(onaal en €7 blij= in
onze kas voor onze werking.
Je kan het lidgeld storten op rekeningnummer 733-3530230-42
met vermelding van ‘naam en lidgeld 2014’ of betalen aan Ria op
een van onze volgende ledenvergaderingen.
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Ria

EVALUATIEVERGADERING —
VRIJDAG 6 DECEMBER

De Sint en ‘Zwarte’ Piet ...
Er was niet aan te ontsnappen, aan de heisa waarom het hulpje
van de Sint nu ‘zwart’ is.
Mij is al(jd verteld dat hij die kleur kreeg van het roet van de
schouw… als kind stelde ik me er geen vragen bij (als ik nu mijn
schoorsteen veeg, begrijp ik de kleur volkomen, hoe Piet erdoor
raakte begrijp ik minder).
Zelfs de VN werd er bijgehaald om de tradi(e wegens
discrimina(e af te schaﬀen. Wij, bij het VAW Westerlo, houden
vast aan tradi(e. In die zin dat we er weer een jaar hebben
opzi%en en dat dat moet worden gevierd!
Jullie zullen niet omkomen van honger of dorst (ervan uitgaand
dat jullie zelf voor het nodige vocht zullen zorgen).
De formule is nog wat onzeker maar de plaats, de dag en het
(jds(p liggen vast: Palok, vrijdag 6 december om 20 uur.
Inschrijven bij Ann Mellaerts (annmellaerts@telenet.be of 014/
54 99 50) kan tot 30 november. Deelname in de kosten is €5 p.p.
Nu maar hopen dat de Sint onze deur niet overslaat… (al dan niet
in het gezelschap van zwarte Piet).

P.S. Nu nog braaf worden is hopeloos te laat!
Kathleen
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AGENDA 2013

6 december 2013
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Berekenen stortingen, bieren proeven en
verkiezing ‘Amber’
Evaluatievergadering

Redac(e en lay-out: Hugo Verreycken

22 november 2013

