VAW We s t e r l o

Jaargang 36, nummer 1
21 januari 2015

WESTELS VAWEETJE

Beste leden,
Bij het begin van het nieuwe jaar maakt bijna iedereen wel eens
goede voornemens, of er zijn dingen waarmee hij wil breken,
of die hij wil veranderen.
Wel, binnen onze club komen er ook een aantal aanpassingen.
Jullie zullen waarschijnlijk al gezien hebben dat de
activiteitenkalender is ingekort.
Daarvoor zijn een paar redenen natuurlijk, we hollen onszelf soms
voorbij. Werk, gezin en hobby combineren moet aangenaam blijven.
En het gebeurde de voorbije jaren nogal eens dat de geplande
activiteiten weinig of geen bijval kregen en dat is niet bevorderlijk
voor onze inzet. Dus hebben we besloten de dingen te plannen die
het meest interesse kregen van jullie. Dus vrienden, jullie weten
het: MEEDOEN is de boodschap.
Want we willen toch allemaal dat VAW-Westerlo blijft bestaan.
Dan wil ik jullie voor dit jaar nog een ding toewensen en dat is een
uitstekende gezondheid.
En de tijd, zin en toewijding om goed voor jezelf te zorgen.
Tot snel,
Ann
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WISSEL BESTUURSLEDEN
We willen nog aankondigen dat er een bestuurswissel is.
Kathleen hee# andere drukke bezigheden. Het combineren van
haar job als notaris en onze vergaderingen past niet in haar
overvolle agenda en dus hee# zij beslist om de fakkel over te
dragen. We gaan haar zeker nog terug zien en wij willen haar
bedanken voor haar posi*eve inzet.
Er komen twee nieuwe mensen ons vervoegen, zij hebben zich
spontaan kandidaat gesteld en wij zijn hen daar zeer dankbaar
voor. Jullie kennen hen alvast, Jokke Verzwijvelt en zijn vrouw Lut
Vranken. We heten beiden van harte welkom!
Ann

QUIZ- EN KAASAVOND
VRIJDAG 6 FEBRUARI
Omdat de quiz toch elk jaar opnieuw weer zo plezant is, blijven
we hem organiseren. Leer alle bieren al maar van buiten en
luister al maar naar het nieuws. En tussen de vragen door kan je
gezellig van een kaastafel genieten.
Het wordt weer de moeite en meedoen is belangrijker dan
winnen.
Aanvang: 20u in ’t Palok
Ria
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IETS LEERRIJKS OVER BIER
VRIJDAG 3 APRIL
Hop, hop, hopperdehop,
Wat weten we over hop? Hoe en waarom gebruiken we hop?
Wat is dry-hopping? En nog zoveel andere vragen. Alles over hop
komt in deze les aan bod.
En hoe kunnen we ons bier verbeteren? De kleur, de smaak, het
schuim, … Aan de hand van bierkeuringen en ervaring komt Tony
ons hierover meer vertellen.
Kortom, het wordt een leerrijke avond rond bier, open voor
discussie en vragen. Breng alvast je eigen biertjes mee (en
brouwschema) om te laten proeven.
Aanvang: 20u in ‘t Palok
Ria

LIDGELD 2015
Het nieuwe jaar is weer begonnen, hierbij nog een laatste oproep
voor zij die nog het lidgeld voor 2015 willen betalen. Je kan €20
(of €7 als bijlid) storten op rekeningnummer BE77 7333 5302
3042 van VAW Westerlo voor 31 januari.
Ria
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AGENDA 2015

3 april 2015

Iets leerrijks over bier (Palok)

5 juni 2015

Kookavond (Palok)

7 augustus 2015

Wandeling (?)

2 oktober 2015

Zythos (Palok)

4 december 2015
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Quiz– en kaasavond (Palok)

Eindejaarsvergadering (Palok)
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