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WESTELS VAWEETJE
Beste leden,
Ziehier, er is weer een VAWEETJE voor jullie.
Dat staat natuurlijk vol met nieuws.
Binnen de club is de eerstvolgende activiteit een kookles.
Maar er is ook regionaal en nationaal nieuws.
Surf zo nu en dan eens naar onze website,
zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten.
Eindelijk de zon,
De houtskool verhitten.
Sangria met fruit,
Het ziet er zomers uit.
Mannen drinken,
Vrouwen kletsen.
Dat heet dan vrolijk zijn.
Een zondag met je vrienden,
Kon dit maar altijd plaatsvinden.
Ann
Verantwoordelijke uitgever:
Ann Mellaerts
Aarschotsesteenweg 71 bus 1.3
2230 Herselt
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Bank: BE77 7333 5302 3042

KOKEN MET CHRISTINE
3 JUNI 2016
Na het succes van vorig jaar gaan we nog een keer ‘koken met
Chris&ne’. Dit jaar gooien we het over een totaal andere boeg.
Het wordt een Belgische avond vol Belgische specialiteiten. Wil je
weten wat, dan zal je moeten deelnemen.
Deelnemen kan door je in te schrijven bij Didier (didier@vawwesterlo.be of telefonisch via 0477/356158) tot 29 juni 2016.
De onkosten die gemaakt worden die avond worden zoals de
voorbije jaren gedeeld onder de deelnemers.
Wat je mag meebrengen: je keukenschort, een aardappelmesje
en eventueel een snijplankje.
En natuurlijk horen bij Belgische specialiteiten ook Belgische
biertjes dus breng gerust wat van je zelf gebrouwen gerstenat
mee.
Aanvang: 20u PALOK
Ria

NIEUWS VAN VAW-NATIONAAL
Het belangrijkste nieuws van de na&onale vergadering van 16 april
2016 is dat het lidgeld vanaf 2017 met €5 s&jgt. Dit wil zeggen dat je
volgend jaar €25 zal moeten neertellen om lid te blijven van VAWWesterlo.
Eveneens wordt er nog een oproep gedaan om goede en
interessante ar&kels binnen te sturen voor het na&onale &jdschri>.
Ria
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REGINONAAL BIERWEDSTRIJD HAM
10 SEPTEMBER 2016
VAW Ham hee> zich geëngageerd om een regionale bierkeuring
te organiseren. De regio bestaat uit de clubs van Ham, Olen,
Geel ,Mol en Westerlo. Deze groep bestaat al jaren en hee>
vroeger reeds gezamenlijke keuringen georganiseerd.
Je kan deelnemen aan de wedstrijd door je bieren binnen te
brengen op zaterdag 23 juli bij Zjokke en Lut (Vijverstraat 50,
Begijnendijk; gsm 0498303175). Per bier moet je 2 x 75 cl (of 4 x
33 cl) MET brouwschema binnenbrengen. Deelnameprijs per bier
is 3 euro.
De keuring van de bieren gaat door in Ham op 10, 11 en 12
augustus, aFankelijk van het aantal inschrijvingen kan deze
periode eventueel ingekort worden.
Als iemand van jullie zich geroepen voelt om mee gaan te keuren
dan mag je ons dat vertellen.
De uitslag van de keuring wordt bekendgemaakt op hun
Gildefeest op 10 september. Zet je ﬂessen al maar klaar , of voor
de late brouwers , het kan nog net om een biertje in elkaar te
boksen en de winnaar van de regionale bierwedstrijd te worden.
Wij wensen jullie al veel succes.
Ann
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AGENDA 2016
3 juni 2016

Kookavond (Palok)

5 augustus 2016

Culinaire tocht (?)

10 september

Regionale bierwedstrijd Ham

30 september 2016

Zythos (Palok)

18 en 25 oktober 2016
2 december 2016

Regionale biercursus (Palok)
Eindejaarsvergadering (Palok)

NIEUW!
Bekijk onze vernieuwde website:
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