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Beste leden,
Omdat er altijd wel iemand een bedankje verdient zeg ik deze keer:
“lieve merci”
Omdat jullie geweldige leden zijn, en we dit niet genoeg zeggen:
" 'n lieve merci !"
Want je bent...
De liefste vriend
Een echte superbrouwer
De beste vriendin
Een ongelooflijke babbelaar
Of
Het beste luisterend oor
Een attente buur
Een fantastisch lid
Kortom, straffe mensen die er mee voor zorgen dat het leven
Binnen de club op rolletjes loopt,
Een complimentje is dat zeker waard.
Soms toveren de leukste anekdotes en de herinnering
aan straffe uitspraken
Bij mij een glimlach op mijn lippen.
Daarom ook
Een " lieve merci."
Ann
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KOOKAVOND - VRIJDAG 5 JUNI

Dagelijkse kost, SOS Piet, Goed gebakken, Komen eten, …..
Het is weer helemaal hip om gezellig te koken. En dat is wat we
dan ook gaan doen op vrijdagavond 5 juni. Er staat een heuse
kookavond op het programma. Het grote verschil met de TVprogramma’s is dat je nu zelf mag koken in plaats van ernaar te
kijken. Het leuke daarenboven is dat je het ook mee mag opeten.
De zomer komt er aan en onze kookavond zal een zuiders 3ntje
krijgen. Onder het toeziend oog
van Chris3ne zullen we ons in de
Italiaanse
keuken
verdiepen,
lekkere gerechten op tafel toveren
en die samen gezellig proeven.
Breng alvast je keukenschort en je
aardappelmesje mee. Zij die nog
wat bier of wijn hebben, mogen
daar ook al3jd een ﬂesje van meebrengen want van koken krijg je
misschien dorst. We beginnen iets vroeger dan anders zodat we
rus3g en niet al te laat kunnen tafelen. Kosten van die avond
worden gedeeld onder de aanwezigen.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 29 mei telefonisch op
0477/356158 of via mail didier@vaw-westerlo.be.

Aanvang: 19.00 uur in ‘t PALOK
Ria
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CULINAIRE WANDELING
VRIJDAG 7 AUGUSTUS

Blijkbaar wandelen velen onder ons graag…
Maar nog liever gaan ze af en toe eens lekker eten. Wel, we
hebben die twee
gecombineerd in een
‘culinaire wandeling’.
Onder
begeleiding
van een ervaren gids
gaan we Herentals
verkennen.
Niet
alleen
cultuurhistorisch maar vooral
ook gastronomisch. Ik
heb al een glimp
opgevangen van de eerste stopplaats en dat zag er veelbelovend
uit met een glaasje cava met hapjes. Je hoeC dus thuis niet te
eten want een volledig menu (aperi3ef, voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht, …) zal de revue gepasseerd zijn tegen
dat we uitgewandeld zijn.
Het geheel kost €40 per persoon maar ’t is zeker de moeite
waard. Inschrijven kan al bij Bart op bart@vaw-westerlo.be maar
in volgend krantje komt dit zeker nog aan bod. Reserveer alvast
deze datum in je agenda want het belooC een verrassende avond
te worden.
Ria
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AGENDA 2015

7 augustus 2015
2 oktober 2015
4 december 2015
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Kookavond (Palok)
Culinaire wandeling (Herentals)
Zythos (Palok)
Eindejaarsvergadering (Palok)
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