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WESTELS VAWEETJE

Beste allemaal,
Na een werkzondag, in de zon, op terras bij een wijntje,
dacht ik aan jullie.
De leden verwachten weer hun krantje!
Dan maar pen en papier nemen en de fantasie laten opborrelen,
en stilaan komen de woorden tevoorschijn.
Ja, zo gaat dat elke keer weer, zo groeit dat krantje dan...
Ik heb voor jullie een paar leuke wist-je-datjes over drinken.
Wist je dat:
- er bier bestaat met rooksmaak, doordat het gebrouwen is van
gerookte mout?
- korenwijn een soort jenever is die door de bereidingswijze
gelijkenis vertoont met whisky?
- er geen bewijs is dat met het drinken van rode wijn hart- en
vaatziekten worden voorkomen?
- tomatensap in een vliegtuig anders smaakt dan op de grond?
- het te veel drinken van water dodelijk kan zijn?
Ann
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NATIONALE VERGADERING
22 APRIL 2017
Op 22 april was er in Geel een na onale vergadering. Daar komen
de voorzi'ers en secretarissen bij elkaar. Daar worden het
jaarverslag, kasverslag, begro ng en nog veel meer overlopen. Een
agendapunt dat jaarlijks terugkeert en heel moeilijk ligt is de
verzekering. Wel, nu is er een voorstel om een nieuw contract af
te sluiten, na onaal natuurlijk, bij INSUREX GROEP
VERZEKERINGEN.
Ik probeer in grote lijnen even toe te lichten. Standaard zi'en daar
volgende dingen in: burgerlijke aansprakelijkheid (ook ac viteiten
die fondsen werven voor de clubkas), rechtsbijstand, burgerlijke
stand cafetaria, aansprakelijkheid voor gehuurde gebouwen tot
€6200 (vrijstelling van €125/schadegeval), vrijwilligers niet-leden
zijn gewaarborgd conform de wet op het vrijwilligerswerk.
Binnen dit soort verzekering komt in eerste instan e steeds de
verzekering BA-gezin van het betrokken lid tussen. Slechts als door
het betrokken gildelid geen dekking BA-gezin werd afgesloten of
als deze verzekering niet tussenkomt kan de federa everzekering
tussenkomen. Maar geen paniek, elk lid is hoe dan ook verzekerd
jdens de VAW-ac viteiten.
Nog een belangrijke opmerking van VAW-na onaal: indien het
na onaal VAW-magazine in het huidige formaat en dezelfde
frequen e moet blijven bestaan, is er een dringende vraag naar
mensen die teksten willen insturen over bier- en wijnbouw, of
over speciale gelegenheden bij hun ac viteiten, ….
Bedankt op voorhand!
Ann
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KOOKAVOND
19 MEI 2017
Naar jaarlijkse gewoonte staat er weer een kookavond op het
programma. Geen uitgebreid menu deze keer maar wel tapas.
Samen met Chris ne gaan we leuke, kleine hapjes maken waar je
zowel thuis als op een feestje mee kan scoren.
Inschrijven is verplicht en kan tot 12 mei bij Didier (didier@vawwesterlo.be).
Meebrengen: keukenmes, schort, handdoek, en een wijntje of
een zelfgebrouwen biertje.
De gemaakte kosten worden gedeeld door het aantal
deelnemers.
Aanvang: 19u30 in ’t Palok
Ria

CULINAIRE WANDELING
4 AUGUSTUS 2017
Het is nog ver weg maar ’t zal snel daar zijn. Zet dus alvast de
culinaire wandeling met gids op 4 augustus 2017 in je agenda.
Meer info krijg je in het volgende krantje.
Ria
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AGENDA 2016 - 2017
19 mei 2017
4 augustus 2017

Kookavond (Palok)
Culinaire wandeling

29 september 2017
1 december 2017

Zythos (Palok)
Eindejaarsvergadering (Palok)

UITSTAP MOUTERIJ
NAJAAR 2017
In vorig krantje lieten we weten dat we een uitstap naar Mouterij
Dingemans in Stabroek plannen, als jullie met voldoende
geïnteresseerden zijn. Wel, er waren veel posi eve reac es, dus we
werken dit verder uit. In volgend krantje zullen jullie hierover alles
kunnen lezen.
De uitstap zal ergens in september of oktober zijn. Hou het in je
achterhoofd.
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