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WESTELS VAWEETJE
Beste allemaal,
Zo nu en dan voelen we de kriebels van de lente
Stilletjes aan komt de zon eens piepen, de vogeltjes zingen,
De geur van de lucht is anders
Ik hoop dat jullie kriebels er ook zijn
En vooral dat het kriebelt voor de aankomende activiteiten
van onze club.
We beginnen met een bierproeverij
Daarna gaan we weer koken
Ook weer culinair fietsen of wandelen.
In het najaar trappisten proeven
En zeker niet vergeten,
Maak al maar reclame,
Biercursus in Westerlo
Ik wens jullie een prettig werkjaar met VAW.
Ik hoop jullie veel te zien.
Ann

Verantwoordelijke uitgever:
Ann Mellaerts
Aarschotsesteenweg 71 bus 1.3
2230 Herselt
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Bank: BE77 7333 5302 3042

QUIZ- EN KAASAVOND
29 JANUARI 2016
Zoals steeds kende de quiz weer een leuke opkomst (29
deelnemers) en werd er weer gestreden voor de *tel. Toch was
het een beetje anders dan anders want er waren dit jaar geen
‘doe-opdrachten’ en dus ook geen proevers. De vragen waren
ook iets moeilijker dan de voorbije jaren maar daar hebben ze
zich niet laten aan kennen.
Met *jdens de pauze een har*g kaasbuﬀet en af en toe een
wijntje of een biertje werd het al snel 23u.
Wie er gewonnen is? De quiz kreeg op ’t einde nog een
onverwachte wending en Tafel 7 die de hele avond op kop
gestaan hadden werden *jdens de laatste ronde nog
voorbijgestoken door OTB. Het was een gezellige avond en er
werd nog rus*g nagekaart bij een biertje.
Ria

OTB, de winnaars van de quiz
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BIERPROEVEN - 15 APRIL 2016
OPGELET Wijziging datum: het bierproeven gaat door op 15 april
in plaats van 8 april 2016!
Naar aanleiding van de komende bierwedstrijd (VAW Na*onaal)
op 10 september 2016 in Ham zijn ze binnen het VAW op zoek
naar bierkeurders. Wij vonden het dus opportuun om mee op de
kar te springen en een avond rond bierproeven en bierkeuren te
organiseren.
Onder leiding van Tommy van Ouytsel, lid van de Aarschotse
Bierwegers (Zythos Aarschot), gaan we leren proeven, ruiken en
beoordelen. Hij brengt een aantal biertjes mee om te leren
proeven maar je mag natuurlijk ook je zelfgebrouwen bier
meebrengen (2 ﬂessen en brouwschema).
Het wordt zeker en vast een leerrijke avond.
Inschrijven is noodzakelijk om een idee te hebben hoeveel
proe@ier we moeten meebrengen. Inschrijven kan tot 10 april bij
Ann Mellaerts via ann@vaw-westerlo.be of 0472/52.86.07.
Deelnameprijs: €5p.p. (€8 voor niet-leden)
Aanvang : 20u in ’t Palok
Ria

KOOKAVOND—3 JUNI 2016
Omdat “Koken met Chris*ne” vorig jaar zo’n succes was, mag ze
dat dit jaar nog eens over doen. Schrijf dus deze avond alvast in je
agenda op 3 juni. Meer informa*e in het volgende krantje.
Ria
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AGENDA 2016
15 april 2016

Bierproeven (Palok)

3 juni 2016

Kookavond (Palok)

5 augustus 2016

Culinaire tocht (?)

30 september 2016
18 en 25 oktober 2016
2 december 2016

Zythos (Palok)
Regionale biercursus (Palok)
Eindejaarsvergadering (Palok)

Voor de lieJebbers:

Bierwandeling Pasar Betekom
op zondag 1 mei 2016
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Redac*e en lay-out: Hugo Verreycken

Info: www.pasar.be/begijnendijk-betekom

