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WESTELS VAWEETJE
Beste leden, vrienden,
Wat een zomer!
Elke dag genieten van de zon, vitamine D opnemen, want de donkere, natte
winter is nu wel vergeten.
Elke dag genieten van al dat materiaal dat je ooit zelf gemaakt hebt.
Voor de ene een wijntje, voor de andere een bier.
Hoe schoon kan het leven zijn. Ik wil echt genieten ,vrienden bezoeken, fietsen,
kortom van alles doen, tijd te kort.
Een klein minpuntje, mijn tuin staat droog en bruin is dat gras,
Maar och, dat komt wel weer goed...
Ik weet het
Ik weet weer hoe je voelt
Ik was je bijna vergeten
Ik weet weer dat je bestaat
Ik zocht je al lang
Ik was bang
Ik vond je
Ik zag je al heel vroeg ,heel hoog
Ik geniet van je
Zon
Ann
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WIJNPROEFAVOND
3 AUGUSTUS 2018
Op vrijdag 3 augustus gaat de wijnproeverij door om 20.00u in het
Palok.
Omdat de wijnkenner-lesgever Eric vorige keer ziek was werd de
wijnproeverij van 6 april afgelast. We hebben echter een nieuwe
afspraak gemaakt en die avond is verschoven naar vrijdag 3
augustus. Iedereen krijgt dus opnieuw een kans om mee te doen
en ook familie en vrienden zijn dan welkom.
Inschrijven is noodzakelijk. Graag An verwi-gen met hoeveel
personen je aanwezig zal zijn per email (annmellaerts@telenet.be)
of telefonisch 0472/528607 tegen 26 juli.
Ann
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BIERPROEVEN
5 OKTOBER 2018
Een avondje ‘bierproeven’ is deze keer niet gewoon bierproeven
maar ‘technisch bierproeven’.
Zoet, bi7er, veel of weinig alcohol, evenwich8g of te gekruid, ….
Over smaak valt wel degelijk te discussiëren en dit doen we onder
de deskundige begeleiding van Fons Minne van de Heikantse
bierlie=ebbers. Meer over ‘hoe deelnemen’ in volgend krantje.
Zet deze datum alvast in je agenda.
Ria

WINTERWANDELING
2 DECEMBER 2018
Wandelen is goed voor je gezondheid en een frisse neus halen kan
ook geen kwaad….
De formule van een ﬂinke wandeling gevolgd door een aangename
maal8jd is vorig jaar in de smaak gevallen en dus gaan we daar dit
jaar ook mee afsluiten. We zullen ook nog een toost uitbrengen op
40 jaar VAW Westerlo.
Meer daarover ook in volgende krantje. Reserveer deze datum ook
in je agenda.
Ria
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AGENDA 2018
3 augustus 2018

Wijnproefavond (Palok)

5 oktober 2018

Bierproefavond (Palok)

4

Winterwandeling
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