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WESTELS VAWEETJE
Beste allemaal,
Wij dachten ‘out-of-the-box’ denken
Eens anders doen, eens alles omgooien
Dat gaan we doen, dat houdt lichaam en geest fit.
Dus gaan we ons jaar afsluiten
Met een wandeling in de buurt van Langdorp
gevolgd door een BBQ voor de ganse familie.
Pas zeker de datum aan in je agenda
Zondag 3 december, meer nieuws hierover veder in ons krantje
En daar verschijnt ze weer
Herfst
Hallo herfst, ben je daar weer.
Weet je nog vorige keer...
Liet je blaadjes vallen.
Ga gerust je gang
Samen naar de winter
Om dan de wereld weer te laten ontwaken.
Het leven kan dan weer beginnen.
Laten we hopen. Samen, jij en ik.
Ann
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BEZOEK AAN MOUTERIJ DINGEMANS
22 SEPTEMBER 2017
Met z’n 15 trokken we naar mouterij Dingemans voor een zeer
interessante namiddag. Een uitgebreid verslag van dit bezoek vind
je als bijlage.
Didier

DIERENBIEREN PROEVEN
29 SEPTEMBER 2017
Ondanks het feit dat er veel dieren op het toneel verschenen, bleef
het een rus,ge avond.
Erik Vandeperre had weer zijn best gedaan om voor ons nog
onbekende dierenbieren uit te zoeken. Kameleon, Os, Pitbull,
Lupulus, Bu1erﬂy, Molder, Zwarte zwaan en Buﬀalo; we proefden
ze allemaal en gaven onze mening. Erik vertelde ondertussen over
het ontstaan van deze bieren en hier en daar ook nog een leuke
anekdote. En voor de lie7ebbers was er ook nog een Gulden draak
of een Vlaamse leeuw om te proeven.
Het werd weer een ﬁjne avond.
Ria
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WINTERWANDELING
3 DECEMBER 2017
Verandering van spijs doet eten… Geen vrijdagavondvergadering
deze keer maar wat dacht je van een zondagvoormiddag?
We gaan wandelen en daarna lekker eten. We komen samen om
10u30 op de parking achter het Wolfcafé in Langdorp. Vandaar
vertrekken we voor een wandeling van ongeveer 6.5 km langs de
Demer en door het bos. Onderweg stoppen we aan de Heimolen
voor een opkikkertje. Na onze wandeling trakteren we onszelf op
een winter-BBQ en een dessertje in het Wolfcafé.
Deelnemen kan met het hele gezin en kost €20 per volwassene en
€12 voor een kind tot en met 12 jaar.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 20 november 2017 bij Ann
op annmellaerts@telenet.be of op 0472/528607 en door
overschrijven van het juiste bedrag op rekeningnummer van VAW
Westerlo (BE77 7333 5302 3042) met vermelding van ‘naam’,
‘winter-BBQ’ en ‘aantal personen’.
Zorg voor aangepaste kledij en schoeisel, wij proberen de zon te
reserveren. En dan hopen we van jullie daar allemaal te zien
Ria

LIDGELD 2018
Het einde van het jaar is ook het ,jds,p om uw lidmaatschap te
hernieuwen. Het lidgeld voor VAW-Westerlo is, zoals vorig jaar,
€25 voor leden, bijleden betalen €10 . Als u dit in orde brengt
voor 31 december blijI alles doorlopen zoals voorheen.
Storten kan op rekeningnummer BE77 7333 5302 3042
Ria
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AGENDA 2017 - 2018

26 januari 2018
23 maart 2018
25 mei 2018
3 augustus 2018
4 oktober 2018
2 december 2018
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Winterwandeling met BBQ (Langdorp)
Quizavond met kaas … (Palok)
Wijn (Palok)
Food? (Palok)
Culinaire wandeling (??)
Bier (Palok)
Winterwandeling (??)
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