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VAW We s t e r l o

12 maart 2018

WESTELS VAWEETJE
Beste leden,
We zijn er weer met een splinternieuw lentekrantje, met een verslag en
activiteiten voor de volgende maanden.
Niet vergeten om je in te schrijven en mee te doen met ons, want door het
halveren van de uitgave van dit krantje, kan er soms al eens iets vergeten
worden.

Vroege voorjaarsavond.
Het ongelezen boek valt naast hem neer.
Hij kijkt naar buiten.
Het eerste lenteweer betovert de lucht.
Het ziet er veelbelovend uit, de bomen krijgen kleur,
In het zonnetje is het warm.
Maar waar de wind zijn vleugels uitslaat is het nog koud.
Hij mijmert...
Ik laat het boek even,
Ik geniet van het buitenleven.
Er is maar een ding dat ik zeker weet,
De lente komt elke keer weer.
Ann
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EVALUATIE QUIZAVOND
VRIJDAG 26 JANUARI 2018
Vrijdag 26 januari 2018 hadden we onze jaarlijkse quizavond.
Met een kleiner aantal deelnemers dan anders - Nathalie Meskens
had er een aantal weggekaapt - speelden we in drie groepen:
Salamander, Welle en Gulden Bist. Tien rondes van amusante
vragen en een overkoepelende vragenronde hielden ons de hele
avond gezellig bezig. Het kaas- en vleesbuﬀet bracht even een
rustpauze. De jury was streng en de teams waren elkaar waard.
Met slecht 4 punten verschil won het ‘Gulden Bist’-team.
Ria
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WIJNPROEFAVOND
6 APRIL 2018
Op vrijdag 6 april is er weer een wijnproefavond.
Erik, die ons die avond wegwijs maakt in de wijnwereld, is geen
onbekende in deze wereld. Hij organiseert immers al jaren
proeverijen voor Delhaize Betekom.
Laat deze avond niet zomaar aan jullie voorbijgaan, kom en geniet.
Ook vrienden en familieleden zijn heel erg welkom.
Er is ook mogelijkheid om de wijnen aan te kopen en we hebben
ervoor gezorgd dat ze binnen een mooie prijsklasse blijven.
De proeverij gaat door in t’ Palok en we starten om 20 uur.
Inschrijven doe je bij Ann, per email (annmellaerts@telenet.be)
of telefonisch 0472/528607 voor 30 maart.
Ann
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AGENDA 2018
6 april 2018

Wijnproefavond (Palok)

25 mei 2018

Oosters koken (Palok)

3 augustus 2018
5 oktober 2018
2 december 2018

Culinaire wandeling
Bierproefavond (Palok)
Winterwandeling
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Redac>e en lay-out: Hugo Verreycken

Zjokke is zijn kelderverzameling aan het opruimen
wegens acuut plaatsgebrek. Hij hee@ een 25-tal glazen
vanuit Europa en ook nog een verzameling bierblikjes
(lege en volle) van over de hele wereld met o.a. een vol
blikje van de Ronde van Vlaanderen (limited edi>on
2010) en één van het Filmfes>val van Cannes (limited
edi>on 2004). Er zijn ook een 10-tal stenen bierpoDen.
Alles in één koop weg geniet de voorkeur.... Je kan Zjokke
contacteren op 0498 30 31 75.

