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OpenDeurDag op Palok
“ Het werk van vele mensen.”
We kunnen ons niet voorstellen

* Vrijdag 11 sept : Etentje voor helpers OpenDeur

Dat een vereniging draait zonder
* Vrijdag 25 sept : Bier : kleur & bitter - berekenen stortingen
* Dinsdag 6+13 okt : Regionale bierbrouwcursus te Geel

Zijn toegewijde leden.
Het is niet enkel het bestuur
Dat een vereniging rechthoudt.
Nee,

* Vrijdag 23 okt : Halloween wandeling

Dank zij jullie gaat het goed.
* Vrijdag 20 nov : Les over ….

VAW Westerlo,
Da’s werk van vele mensen

* Vrijdag 4 dec : Jaarevaluatie in Palok

Daar is werk voor vele mensen.
Daar werken vele mensen
Aan mee.
Daar zijn we trots op!
Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h

namens het bestuur
Pierre
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Ann

19 juni 2009: Onder 't schuim.
Ja, wat zit er allemaal onder 't schuim?
Wel, daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben.
Een 'kenner', lid van 'onder 't schuim', een biervereniging die
samenwerkt met Zythos (= bierconsumentenvereniging van
België), gaat ons vanavond 8 commerciële bieren
voorschotelen, voorzien van de nodige uitleg.
Het zal dus een leuke en leerrijke avond worden.
Deze bierproefavond wordt ook opengesteld voor familie en
vrienden.
Vermits er gewerkt wordt met commerciële bieren kan deze
avond niet gratis doorgaan en deelnemen kan dus tegen en
bijdrage van 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden.
Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Ann Mellaerts
tot 15 juni '09 op het nummer 014 / 54.99.50.
Ria

Opendeurdag !
Jullie ondervinden dat ook wel, een jaar vliegt voorbij.
Daarom even jullie geheugen opfrissen :
onze opendeurdag gaat weer door in Voortkapel aan Palok
op zondag 2 augustus.
Ik nodig iedereen uit om te komen proeven van onze wijnen en
bieren, appelsap en verse pannenkoeken.
Nieuw dit jaar is een korte, toffe gezinswandeling.
Kom genieten van de goede sfeer.
Maar,…ook wil ik graag langs deze weg onze leden aansporen om
die dag een handje te komen helpen.
Je weet wel, vele handen maken een job lichter en leuker.
Je kan je opgeven (en je lievelingsjob) bij één van de bestuursleden.
En naar jaarlijks gewoonte komt na het werken een dik verdiende
beloning : ons etenje voor de helpers,
en dat gaat door op vrijdag 11 september.

5 juli 2009: (kindvriendelijk) Fietstochtje

Dus, afspraak op 2 augustus!
Ann

Op 5 juli eerstkomend gaan we weer fietsen.
We starten om 13h30 aan Palok in Voortkapel voor een
aangename fietstocht in de onmiddellijke omgeving.

Gezamenlijke Kriekenpluk ...

We knopen terug aan met een traditie; we fietsen een 25- tal
kilometers langs onze mooie Kempense wegen en houden één
of enkele kelder- stopje(s) onderweg. Vervolgens rijden we
terug tot aan Palok voor een hartige croque uit het vuistje.
Meebrengen van wijn en bier om hierbij te nuttigen wordt ten
zeerste aanbevolen.
We houden de snelheid bewust laag zodat ook de jonge
en andere ongeoefende fietsers mee kunnen.
Omwille van het afsluitertje hebben we graag dat je voor 2 juli
een belletje geeft aan Ann op 014 / 54 99 50.
Als ze zelf niet antwoordt mag je het gerust aan haar
antwoordapparaat vertellen.
Jos

In principe hadden we dit jaar samen een dagje krieken plukken in
Limburg gepland, maar de "boomgaardenier" heeft z'n eigendom
intussen verkocht. Vinden we een nieuwe mogelijkheid, dan gaat het
alsnog door, eind juni - begin juli . Tips zijn altijd welkom.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Pierre, liefst per E-mail,
( mag ook het mailadres zijn van een buur of familie ) zodat we jullie
op die manier snel de datum, plukadres, samenkomstplaats en
vertrekuur kunnen doorgeven. ( pierre.belmans@telenet.be )
Pierre
Te Koop :
2 inox vaten, hetzelfde type als dat waarvan onze brouwinstallatie gemaakt is : contacteer Willy Vermaelen op 014/ 26.33.87

