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* Zondag 26 april : Bloesemwandeling Meensel-Kiezegem
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* Zondag 10 mei : Merode - Happening te Tessenderlo
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* Vrijdag 29 mei : Proefavond Spaanse wijnen
* Vrijdag 19 juni : Bierproeven in Palok
Beste leden,
* 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

Pierre
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Goed nieuws !
Het goede nieuws is het aantal leden
Dat binnen ons VAW
Nog steeds groeit.
Wij zijn dan ook heel blij met de jongste
Wijn- en bierliefhebbers die zich nu
Gaan verdiepen
In het maken van hun eigen lekkers.
Maar het is niet voldoende te produceren
En te consumeren,
Maar vooral te controleren.
Dus, dan is de volgende stap het proeven van die,
Kwalitatief misschien sterke, produkten.
Samen aan tafel bespreken
Wat anderen ervan vinden
En overleggen hoe het de volgende keer
Misschien anders kan.
Alle ideeën zijn aantrekkelijk.
Kom genieten.
namens het bestuur
Ann

Verslag : Proeven en ontleden van wijn vrijdag 27 maart .
Op 27 maart hebben we onze smaakpapillen nog eens
geoefend.
In het eerste deel van deze avond hebben we ons verdiept
in de wijnstreek Elzas, en er uiteraard ook enkele wijntjes van
geproefd, onder begeleiding en met deskundige uitleg van Ann.
Tijdens het tweede deel van de avond werd het meten van SO2
opnieuw onder de loupe genomen en geoefend.
Natuurlijk hadden de wijnbrouwers enkele van hun eigen wijntjes bij,
die op vrije zwavel gemeten werden en nadien ook gekeurd.
Pierre
Koken met Lief
Vrijdag 24 april trekken de VAW-kookliefhebbers hun schort weer
aan, want ze gaan de handen uit de mouwen steken
In groepjes gerechten klaarmaken, dresseren, opdienen en tenslotte
alles met z'n allen opsmullen, klassieke formule dus.
Kosten voor de benodigdheden worden door de deelnemers
gedragen.
Niet vergeten : - patattemeske en schort
en wat te drinken voor tijdens
de werkzaamheden en daarna.
INSCHRIJVEN moet en kan tot dinsdag 21 april, via
tel 014 / 54.66.24 of via E-mail : pierre.belmans@telenet.be
Pierre
10 mei 2009: Merodehappening
Onlangs werden we door het provinciebestuur uitgenodigd om de
Merodehappening nogmaals op te vrolijken met onze vreugdebrengende brouwsels. De brouwsels hebben wij al. nog snel enkele
frivole namen verzinnen en wij zijn klaar voor de strijd.
Kom op 10 mei e.k. met ons genieten van de grootste streekmarkt in
de mooiste streek van heel de wereld en nog een paar landen. Dit jaar
gaat deze door aan het Bosmuseum, Zavelberg 10 in 3980 GerhagenTessenderlo. Afspraak vanaf 12:00 uur.
Jos

26 april 2009: Bloesemwandeling
Enkele weken geleden, van ’t rechte pad geraakt bij ’t fietsen, ontdekte
ik bij de lokale toeristische dienst een foldertje Boomgaardenwandeling”. Zullen wij daar samen eens een bloesemwandeling gaan
maken? Laten we afspreken op 26 april om 13:00 uur op de parking
van de abdij van Tongerlo, om 13:30 uur aan de kerk van Rillaar of
om 14:00 uur aan de St. Mattheuskerk van Meensel, deeldorp van
Meensel- Kiezegem/ Tielt- Winge. (U leest het goed; we gaan wandelen
in het geboortedorp van wielerlegende Eddy Merckx.)
Voor wie recht naar Meensel komt; de kerk staat op het kruispunt van
de Wersbeekstraat, de Binkomstraat en de Heibosstraat. Steek, als je de
tijd vindt, al eens een kaarske aan in Scherpenheuvel zodat we onze
paraplu kunnen thuislaten.
Deze wandeling is gratis voor leden en hun gezinnetje, niet leden
kunnen ook mee aan de zeer democratische prijs van € 2,50 pp.
Jos
Graag willen wij jullie uitnodigen op
een commerciële spaanse
wijnproefavond.
Enkele jaren geleden hebben we
diezelfde firma al eens laten langskomen met een zeer lekker
aanbod .
Dus wij hopen dat we dit jaar weer
kunnen genieten van enkele
spaanse pareltjes.
Deze firma heeft zijn kantoor in VARSENARE en hun naam is
VIÑA SANT MARINA.
Wij verwachten jullie op vrijdag 29 mei in het palok.
Jullie vrienden zijn steeds welkom tegen een kleine vergoeding.
TE KOOP.
Er zijn tweedehands materialen te koop bij Leo en Ann,
vooral Dame Jeannes…Geïnteresseerden kunnen bellen voor
een afspraak op 014/549950.

