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WESTELS VAWEETJE
Beste gildeleden allemaal,
Ons zomerkrantje is klaar. Je zal er verslagen, uitnodigingen en de
nog af te werken agenda in terugvinden. Niet vergeten, wij zijn altijd
blij als jullie erbij zijn. En jullie weten het al wel, ik vertel graag wat
ik zie en voel in gedichtvorm. Dus mijn volgende is een parodie op
eentje van Toon Hermans.
Ik geniet je, ik drink je
Ik sherry je, ik wijn je
Ik bier je, ik proef je
Ik zing je, ik blij je
Ik zon me, ik warm me
Maar zou ik je iets mogen vragen
Dat gaat veel verder dan behagen
Zomer me, geniet me
Doe mee met me
VAW me, geniet me
Ik zie je, ik vind je
Met andere woorden
Kom me , blijf bij me
VAW me
Ann
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UITSTAP MOUTERIJ
22 SEPTEMBER 2017
Laatste oproep.
We worden in Stabroek verwacht op vrijdag 22 september om 14.00
uur. Wie nog meewil kan dat laten weten bij Ann
(annmellaerts@telenet.be) tot 30 juli.
Beslis snel.
Daarna krijgen alle ingeschrevenen een persoonlijke mail met alle
gegevens die nodig zijn voor die dag.

Tot dan.
Ann

CURSUS BIERBROUWEN
18 EN 25 OKTOBER 2017
Een oproep voor de cursus ‘beginnend bierbrouwer’ georganiseerd
door VAW-regionaal.
Wie bier wil maken, of eventueel iemand kent die zich geroepen voelt
om te weten hoe dit alles in zijn werk gaat, kan in Olen een cursus
volgen. Die gaat door op woensdagen 18 en 25 oktober.
De kostprijs is 25€. Inschrijven kan bij een van onze bestuursleden.
Ann
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CULINAIRE WANDELING
4 AUGUSTUS 2017
Op vrijdag 4 augustus gaan we op culinaire wandeling in Herentals. We
doen een andere kant van Herentals aan dan de vorige jaren.
We komen samen op de parking van de Sint-Waldetrudiskerk (boven
kerk) in om 18u30. Bij een glaasje bubbels en een hapje, krijgen we
een eerste woordje uitleg bij de wandeling. Rond 19u beginnen we de
wandeling. Via La Paige komen we bij de Nete, waar we genieten van
een spaghe= met drankje. We sluiten de wandeling af met een glaasje
wijn en dessert in het centrum. Dit alles voor €30 per persoon.

Inschrijven kan door een mailtje naar Bart (bart@vaw-westerlo.be) of
een berichtje op 0497/31.52.60 tegen woensdag 2 augustus.
Inschrijving is pas deﬁni@ef na betaling. Tot dan.
Bart
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AGENDA 2016 - 2017

29 september 2017
18 en 25 oktober 2017
1 december 2017
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Culinaire wandeling (Herentals)
Zythos (Palok)
Regionale cursus bierbrouwen (Olen)
Eindejaarsvergadering (Palok)
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