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WESTELS VAWEETJE
Ik zit volop te mijmeren over mijn openingstekst
ZOMER-ZON
denk ik spontaan
En daar valt de regen, tja dat is een ander gegeven...
maar de natuur heeft dat dringend nodig...
ZOMERREGEN
De muziek van regen, melodieus en zacht
De aarde wordt nat, een simpele pracht
Dampen stijgen geurig omhoog
Een straaltje zon maakt een regenboog
Bloemen gaan bloeien, bomen ontspruiten
Het concert is voor mij
Van vogels die fluiten
De laatste druppeltjes laten blaadjes bewegen
Stilletjes genieten van zachte zomerregen
Ann
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PROEVEN EN UITSTAPPEN —
VRIJDAG 23 MEI
Op vrijdag 23 mei gaan we op bezoek bij Jules Molenberghs,
pionier van de bierbrouwers in Geel en Westerlo. Kenners weten
het wel, hij is de grondlegger van de Zeunt, zijn kinderen van de
Vliet. Hij serveert ook koﬃe en frisdrank.
We spreken af bij hem thuis, Aardseweg 171, Geel om 20u.
Je kan op eigen houtje komen, met het vervoermiddel dat je het
beste schikt of carpoolen (de carpoolers vertrekken op de parking
van de abdij van Tongerlo om 19.30 uur). Afspreken doe je best
onder elkaar.
We willen graag het aantal bezoekers doorgeven dus inschrijven
bij Ann@vaw-westerlo.be of op 0472/528607.
Wij vragen een kleine bijdrage van 5 euro per persoon, waarvoor
je 3 consump9es in de plaats krijgt.
Kom genieten, de drank is er en de zon is besteld.
Ann

GISTLES — VRIJDAG 25 APRIL
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Sfeerbeeld van een geslaagde avond
Ria

UITSTAP NAAR HET LAND VAN HERVE 28 JUNI 2014
Om 11u00 doen we een ontdekkingsetappe van de kaas van
Herve, topproduct van de streek. We bezoeken de kaasmakerij Le
vieux moulin, een van de twee laatste kaasproducenten met
rauwe melk die de beschermde oorsprongsbenaming ‘Hervekaas’
mogen dragen.
Tussen 12 en 13u worden we verwacht bij de microbrouwerij
Grain d’Orge in Hombourg, in het
drielandenpunt.
Daar bezoeken we de brouwerij
met degusta9e en krijgen we een
lokale specialiteit als lunch.
Na het bezoek staat er nog een
wandeling op het programma, als
het weer het toelaat.
Deelnameprijs: 25 euro per persoon
Carpoolen: Parking Abdij Tongerlo vertrek om 9.30 uur.
Inschrijven bij Ann (Ann@vaw-westerlo.be of op 0472/528607).

Didier
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AGENDA 2014
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 november 2014

Avondwandeling (Palok)

12 december 2014

Evaluatievergadering (Palok)

Belangrijk bericht!
Opendeurdag 2014
Zondag 31 augustus
in Palok Voortkapel
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S9p aan in je agenda

