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WESTELS VAWEETJE
Een nieuwe lente, nieuwe verwachtingen.
De nieuwe lente is weer aangebroken zonder veel
overgang. Het gaat verrassend vlug, we hebben blijkbaar
een seizoen overgeslagen…
De natuur herleeft met verwachtingen die ons nieuwe
energie geven. Elke morgen weer, als de zon opkomt en de
vogels fluiten.
Dan kunnen we naar buiten om te snoeien, te spitten
Of om al eens een fietstocht te maken en een terrasje te
doen.
Laten we verder leven volgens de gang der jaargetijden
En later, als de bloem tot vrucht is uitgegroeid genieten van
de oogst. Tijd dus voor wie nog eigen fruit wil aanplanten.
En vergeet niet een deel van je tijd te gebruiken om te
genieten,
Vooral om te genieten en te leven .
Ann
Verantwoordelijke uitgever:
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt
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Bank: BE77 7333 5302 3042

KOKEN MET WIJN —
Dit jaar gaan we weer gezellig samen koken met als thema ‘wijn’.
In groepjes gaan we verschillende gerechten van een menu
klaarmaken. Bedoeling is niet om er een kookles van te maken,
maar een leuke kookavond, een beetje zoals “Kom ’s eten”.
Voor het menu en de ingrediënten wordt gezorgd. Scherp alvast
jullie aardappelmesje en haal je schort boven. Dan maken we er
samen een lekkere avond van.
Om de avond niet te laat te eindigen beginnen we er om 19u aan.
Zij die wat later komen geen probleem, je kan al5jd bij een
groepje aansluiten.
Om alles prak5sch geregeld te krijgen, moet je op voorhand
inschrijven. Dit kan tot 26 maart bij Ann Mellaerts op
annmellaerts@telenet.be of 0472/528607.
Alvast tot kooks.
Bart

GISTLES — VRIJDAG 25 APRIL
It’s all about yeast! Yeast, Hefe, gist, … noem het zoals je wil maar
het blij> een noodzakelijke grondstof voor het brouwen van bier.
Op vraag van een aantal brouwers gaan we op vrijdag 25 april nog
eens uitweiden over gisten, giststarters, temperaturen en het
opkweken en onderhouden van deze beestjes.
En na deze droge theorie gaan we proeven. Breng je biertje en het
brouwschema mee zodat we van elkaar kunnen leren.
Aanvang: 20u in het Palok
Ria
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BESTUUR 2014
Binnen ons bestuur gebeurt het al eens dat iemand zijn taak wil
doorgeven. Wel dat is dit jaar ook zo, in april is Jef Dams jarig en
hij hee> beslist om dan enkel nog lid te zijn.
Heel veel keren ‘dank u wel’ voor je inzet, je harde werk, je goed
humeur, je moppen …
En, wij deden al langer een oproep naar de leden om iemand
nieuw in ons bestuur te vinden. Wel nu kunnen we Didier
Vanherck verwelkomen, en hij is er met veel inzet aan begonnen.
Welkom!
Wij zijn nu terug met vijf: Didier, Bart, Ria, Kathleen en Ann.
Voor meer inlich5ngen over adressen, telefoonnummers, kortom
voor alles wat onze gilde betre>, ga dan naar www.vawwesterlo.be. Wij doen ons best om de site up-to-date te houden.
Ann

OPENINGSVERGADERING
Eind januari hielden
we
onze
openingsvergadering al kwissend.
Het was heel leuk
en lekker en de
winnaars toonden
met veel trots hun
oorkonde
van
“Slimste VAW-ers”
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AGENDA 2014
28 maart 2014

Koken met wijn (Palok)

25 april 2014

It’s all about yeast (gistles) (Palok)

23 mei 2014

Bier bij Jules Molenberghs (Geel)

28 juni 2014

Uitstap naar Het Land Van Herve

31 augustus 2014

Opendeurdag

11 oktober 2014

Bakken en ... (Palok)

31 oktober 2014

Zythos op bezoek (Palok)

21 of 28 november 2014
12 december 2014

Avondwandeling (Palok)
Evaluatievergadering (Palok)

Bierwandeling 100 jaar ‘Groote
Oorlog’ Pasar Betekom
op zondag 27 april 2014
VAW Westerlo vertrekt om 13u30 aan Sporthal Betekom

Info: www.pasar.be/begijnendijk-betekom
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