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WESTELS VAWEETJE
Beste allemaal,
Mei is voor velen onder ons hun lievelingsmaand en daar zijn zeker veel goede
redenen voor.
We gaan ook heerlijk de tuin in.
Na 15 mei, de ijsheiligen zijn dan voorbij en de nachtvorst ook mogen we
hopen, kunnen alle fruitbomen en druivelaars hun gang gaan.
En dan maar duimen voor een topoogst.
De moesplantjes en de bloemen kunnen ook naar buiten.
De tuintafel staat klaar en er kan worden gebarbecued met de eerste oogst
van de eigen tuin.
Overgoten met een lekker bier of wijntje.

In deze editie van ons krantje vinden jullie uitleg over de volgende activiteiten
en wij zijn altijd blij als jullie meedoen.
Op die manier geeft ons dat de nodige energie om voort te doen.
Komen jullie dan?
Ann
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WIJNPROEFAVOND
3 AUGUSTUS 2018
Opgelet, er is een nieuwe datum voor het wijnproeven! De
proeverij gaat nu door op vrijdag 3 augustus om 20.00u in het
Palok.
Diegenen die zich al ingeschreven hadden voor de wijnproefavond
weten dat door de ziekte van Eric, de wijnkenner-lesgever, de
wijnproeverij van 6 april was afgelast.
We hebben een nieuwe afspraak gemaakt en die avond is dus
verschoven naar vrijdag 3 augustus.
Iedereen krijgt terug een kans om mee te doen en ook familie en
vrienden zijn dan welkom.
Er volgt later nog een krantje met alle uitleg en de mogelijkheid om
jullie in te schrijven.
Ann

Bierwetgeving
Op al jullie vragen in verband met bierbrouwen als hobbybrouwer kan
je een antwoord vinden op de site van VAW-Na2onaal. Daar staat alles
uitgelegd over bier, bierbrouwen, accijnzen, ….
Alle info dus op : h4p://vaweb.weebly.com/bier-wetgeving.html
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KOKEN MET ...
25 MEI 2018
Koken met bier, koken met wijn, koken met Lief, koken met
Chris2ne, ….
We hebben al van alles gehad maar nu gooien we het over een
totaal andere boeg. We gaan Azia2sch koken met Chanthan.
Chanthan is een Cambodjaanse met veel kookervaring en zij komt
ons die avond de kneepjes van de loempia en andere lekkere
Oosterse gerechtjes leren.
Wil je ook meer leren over Oosterse specialiteiten en ze proeven,
schrijf je dan in voor 20 mei 2018 bij Didier Vanherck op
0477/356158 of via didier@vaw-westerlo.be.
De kosten van vanavond worden gedeeld door het aantal
deelnemers.
Breng alvast je keukenschort, keukenhanddoek, keukenmesje en
eigen biertje of wijntje mee. Voor de rest wordt gezorgd.
Aanvang om 19.30u in het PALOK
Ria

3

AGENDA 2018
25 mei 2018

Oosters koken (Palok)

3 augustus 2018

Wijnproefavond (Palok)

5 oktober 2018

Bierproefavond (Palok)

2 december 2018

Winterwandeling

KRANTENARTIKEL
AB Inbev ontdekt nieuwe brouwtechniek die
bierproduc2e energiezuiniger maakt, zonder
smaakverschil
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Redac2e en lay-out: Hugo Verreycken

h4ps://www.hln.be/nieuws/binnenland/ab-inbev-ontdekt-nieuwe
-brouwtechniek-die-bierproduc2e-energiezuiniger-maakt-zondersmaakverschil~adb3c36d/

