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PLANNING 2009
* Vrijdag 27 maart : Les meten van sulfiet en wijnproeven
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* Vrijdag 24 april : Koken met Lief
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* Zondag 26 april : Bloesemwandeling te …
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* Zondag 10 mei : Merodehappening te Tessenderlo
* Vrijdag 29 mei : Proefavond commerciële Spaanse wijnen
* Vrijdag 19 juni : Bierproeven in Palok
* Zondag 5 juli : Fietstocht
* Zondag 2 augustus OpenDeurDag op Palok
* Vrijdag 11 sept : Etentje voor helpers OpenDeur
* Vrijdag 25 sept : Bier kleur & bitter - berekenen stortingen
* Dinsdag 6+13 okt : Regionale bierbrouwcursus te Geel
* Vrijdag 23 okt : Halloween wandeling
* Vrijdag 20 nov : Les over ….
* Vrijdag 4 dec : Jaarevaluatie in Palok
Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h

Beste leden,
De lente is weer in het land.
De natuur herleeft, de zon lokt de mensen naar buiten.
Alle tuinhulpmiddelen worden weer van stal gehaald
én… de snoei kan beginnen.
We maken al volop plannen voor de toekomst.
Misschien voor de eerste keer eens wijn maken
Of zelfs voor de eerste keer
een lekker eigen biertje brouwen.
Of verder in de toekomst,
al dromen van onze wandelingen en fietstocht…
Er valt bij VAW zoveel te doen,
Zoveel te beleven…
Dat je er elke keer bij wilt zijn .
Namens het bestuur
Ann

Pierre
4G / wwk2009 mrt.pub

Proeven en ontleden van wijn vrijdag 27 maart .

werken door werd er natuurlijk een biertje geproefd.
De foto’s getuigen van de leuke sfeer

Op vrijdag 27 maart gaan we onze smaakpapillen nog eens
oefenen.
Het eerste deel van deze avond gaan we ons eens verdiepen
in de Elzaswijnen met uiteraard ook proeven van een aantal
Elzasser wijntjes.
En tijdens het tweede deel gaan we het meten van SO2 nog
eens extra oefenen.
Natuurlijk mogen de wijnbouwers hun eigen wijntjes
meebrengen
En dan kunnen die ook eens onderworpen worden aan een
proeftestje… Het wordt een leerrijke avond.
Ann
Koken met Lief
Vrijdag 24 april trekken de kookliefhebbers hun schort weer aan,
want ze gaan de kooktoer op. In groepjes een gerecht klaar
maken en alles tenslotte met z'n allen opsmullen,
klassieke formule dus. Kosten voor de benodigdheden worden
door de deelnemers gedragen.
Niet vergeten : - patattemeske
- en wat te drinken voor tijdens- en achteraf.
INSCHRIJVEN moet en kan tot dinsdag 21 april, via tel
014 / 54.66.24 of via E-mail : pierre.belmans@telenet.be
Pierre
Bierbrouwen 2009
Op 20 en 27 januari jl. ging in het Palok de cursus bierbrouwen
door. 16 enthousiaste ‘brouwers in spe’ volgden deze lessen en
leerden hoe ze zelf lekker bier kunnen brouwen.
Februari werd dan de maand van de praktijk : op 9 februari werd
de garage van Jef een heuse brouwzaal, op 14 februari werd er
bij Hugo en Ria gerstenat gebrouwen en op zaterdag 28 februari
was het bij Jos in de brouwkelder te doen. De brouwmeesters
leerden de cursisten de kneepjes van het vak en tussen het

Nu het bottelen nog onder de knie krijgen, de hergisting in fles
verloopt meestal vanzelf en dan kan er binnen een paar weken
geproefd worden van het zelf ‘meegebrouwen’ bier.
Oefening baart kunst en laat het smaken,
gezondheid!
Ria

TE KOOP.
Er zijn tweedehandsmaterialen te koop bij Leo en Ann.
Vooral dame jeannes…Geïnteresseerden kunnen bellen voor
een afspraak op 014/549950.

