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WESTELS VAWEETJE
Hallo allemaal,
Lang geleden, maar we zijn er nog voor jullie.
We zitten niet stil.
We knutselden een leuk programma in elkaar.
En vrienden, deze maand begint de lente!
We kunnen beginnen dromen van de eerste zonnestralen
Maar ook van ...
Wijntjes van ons zelfgeteeld fruit.
Of van de zelfgebrouwen biertjes
Die we nuttigen op ons zonneterras.
En dan mijmeren we natuurlijk ook over het samenkomen met
gelijken, om elkaar weer terug te zien op de activiteiten.
Ja, we kijken ernaar uit,
Lekker keuvelen bij lekkere brouwsels, uit eigen keuken...
Dat belooft.
Je weet pas echt dat de lente begint
Als je zelf ook wat straalt, krokust,
Flierefluit, knopt en fladdert in de wind.
Ann
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EVALUATIE QUIZAVOND
27 JANUARI 2017
Tweeëntwin g quizzers, 3 strenge juryleden en veel vragen; een
goed begin voor een spannende avond.
Na het kiezen van een originele groepsnaam (Tafel 3, An Trumpbeweging, ’t Alterna ef, Vijf en The looser) gingen we van
start. Vragen over bier, wijn, geschiedenis, actualiteit, sport, …..,
alle onderwerpen passeerden de revue. De jokers werden
doordacht ingezet en de spanning was soms te snijden.
Halfweg de avond werden lichaam en geest opnieuw voorzien van
energie en rust met kaas en wijn om er daarna opnieuw in te
vliegen.
Lang was het nek aan nek maar het was de An -Trumpbeweging
die uiteindelijk het hoogste schavotje behaalde. Zij mochten de
eerste prijs in ontvangst nemen van Ann.
’t Was een gezellige, lekkere en leerrijke avond. Bedankt aan allen
voor jullie deelname en hopelijk tot op de volgende ac viteit.
Ria
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COMMERCIELE WIJNEN PROEVEN
24 MAART 2017
Het moeten niet al jd biertjes zijn die geproefd worden en
vermits het al lang geleden was, staat er nog eens een
wijnproefavond op het programma. De avond zal verzorgd
worden door iemand van Landoliumwijnen uit Herselt/Ramsel.
Het thema van de avond is ‘nieuwe wereldwijnen’.
Inschrijven voor deze avond is noodzakelijk en kan bij Ann
(annmellaerts@telenet.be of op 0472/528607) tot 20 maart
2017.
Aanvang: 20u in ’t Palok, deelname is gra s.
Ria
Landoliumwijnen is een wijnhandel opgericht vanuit een echte passie voor lekkere
wijnen, vriendschap en genieten. Al 15 jaar bieden ze een brede selec e wijnen
aan, vanuit de beste regio‘s ter wereld waar de druivenrassen de meest betoverende resultaten opleveren. Zo hebben ze vandaag een gamma opgebouwd van
meer dan 250 wijnen, aEoms g uit 13 landen.

KOOKAVOND
19 MEI 2017
Een kookavond! Hapjes en tapjesavond onder begeleiding van
Chris ne.
Lekkere kleine hapjes, zelfgemaakt, om samen van te genieten,
dat doen we die avond.
Mes slijpen, schort strijken!
Nog even geduld, verdere gegevens volgen.
Vooral in je agenda ze=en: vrijdag 19 mei.
Ann
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AGENDA 2016 - 2017

19 mei 2017
4 augustus 2017
29 september 2017
1 december 2017
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Wijnproefavond (Palok)
Kookavond (Palok)
Culinaire wandeling
Zythos (Palok)
Eindejaarsvergadering (Palok)
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