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Te Koop : 2 inox vaten, hetzelfde type als dat waarvan onze
brouwinstallatie gemaakt is : contacteer Willy Vermaelen op
014/ 26.33.87
Te koop :
Dame Jeannes aan toffe prijzen ! 014 / 54.99.50

Lidgeld 2010

Jaargang 30 - Nummer 6 - Okt 2009
Zeswekelijks Tijdschrift van VAW - Westerlo

Bank : 733

Het jaar loopt weeral bijna op z’n einde en dus zijn we hier
Met de info over het lidgeld voor volgend jaar.
Dat blijft ongewijzigd op € 18 ( waarvan € 5 voor onze gilde ).
Bijleden ( die elders hoofdlid zijn ) betalen eveneens € 5 ,
beide op rekening 733-3530230-42 van Vereniging Amateur
Wijnmakers, p.a. Aarschotsesteenweg 29 3130 Betekom.
DOE HET NU !!! ,dan ben je verzekerd van een regelmatige
Wijnkrant en alle WestelWeetjes,
en dan zal je ‘t zeker niet vergeten.

PLANNING 2009

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

- 3530230 - 42

De drievoudige Wet
Houd de wet van drie in ere,
Driemaal zullen uw daden weerkeren,
Leer de wet, en leer het goed…
Dat wat je zaait je ook oogsten moet.

* Vrijdag 23 okt : Halloween wandeling
* Zaterdag 24 okt : uw en onze appelen malen en persen,
voormiddags, bij Jos tel 014 / 54.86.36
* Vrijdag 20 nov : Vervolmakingsles wijnmaken door Tony
* Vrijdag 4 dec : Jaarevaluatie in Palok - INSCHRIJVEN !!!

Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h

Alles wat je doet, goed of kwaad, krijg
Je in drievoud terug, in dit leven of in
Een van je volgende levens.
Ann

* In een heftige woordenwisseling tegen een heks zeggen
”ach vlieg weg” is nooooit grappig.
* Een keukenheks die kookt van woede is nooit grappig.

Pierre
4G / wwk2009 okt.pub

* En… een heks met opvliegers is ook nooit grappig.

BESTELLING BIERGISTEN

Halloween wandeling vrijdagavond 23 okt e.k.

Het brouwseizoen komt weer dichterbij en zonder gist geen bier! We
weten ondertussen allemaal dat de keuze van de gist voor een groot
deel de smaak van ons eindproduct gaat bepalen en het dus van groot
belang is om een goede gist te kiezen.
De club beschikt nog steeds over een collectie gisten die we ter beschikking willen stellen van onze brouwers. De gisten zijn verkrijgbaar in vloeibare vorm, dit wil zeggen in een proefbuis met 10 ml medium met daarin een jonge cultuur van de giststam naar keuze. Deze
cultuur kan meteen gebruikt worden om een giststarter aan te maken
(10 ml cultuur → 100 ml → gewenste volume) of hij kan zonder problemen nog 3 maanden in de frigo bewaard worden (rechtopstaand of
licht schuin en zonder geopend geweest te zijn). Bij bewaring in de
frigo moet je er wel rekening mee houden dat de gist iets meer tijd nodig heeft om op te starten (regel : voor elke maand langer in de frigo
heeft de gist 1 dag meer nodig alvorens een goede opstartcultuur bereikt wordt).
Om de opkweek van de verschillende gisten vlot te laten verlopen,
vragen we om jullie gistkeuze door te geven voor 20 oktober 2009.
Alle gisten zullen dan opgekweekt worden en klaar zijn tegen 23
oktober (verdeling tijdens de Halloweenwandeling of nadien af te
halen bij Jos Diels). Een tweede rondvraag voor gisten zal gebeuren in
januari 2010 zodat we het ganse brouwseizoen kunnen overbruggen.
De kostprijs van de gisten bedraagt 2,5 euro/buis.

Ik zal je pakken, Ik zal je pakken
Zei de toverheks.
Laat het niet aan je neus voorbijgaan…
Laat het niet koud worden…
De leuke Halloweenavond op vrijdag 23 oktober

Gisten:
Abdijgist type Westmalle
Abdijgist type Chimay
Abdij II type Rochefort (Wyeast 1762)
Gist type lachouffe
Gist type Hapkin
Belgian Strong Ale, type Duvel (Wyeast 1388)
Gist type Hoegaarden
Gist type kasteelbier
Graag uw keuze doorgeven voor 20 oktober 2009 aan Ria Van Houdt
016/57.10.90 of via e-mail ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be

Vertrek op de parking van SPORTA in Tongerlo om 20.00u.
We wandelen de heksenbrug over , dan de dreigende bossen van
Westerlo in.
Daar zorgt de boze heks voor een heksenverhaal en om op kookpunt
te komen krijgen we een dampend heksendrankje.
We gaan daarna stil en bibberend verder tussen de hoge,
donkere, dreigende bomen richting kelder.
Daar zorgt weer een andere heks voor vlammende hapjes
en sissende drankjes.
Trek je stoute schoenen aan en
wie durft komt maar af !!!
Ann
Appelsap maken zaterdag 24 oktober
Wie wil kan zijn appelen of ander hard fruit komen malen en
persen op onze gezamenlijke appelpersdag op 24 oktober
vanaf ’s morgens bij Jos Diels. Wel vooraf contact opnemen
zodat we een planning kunnen opmaken : " wie wanneer
aan de beurt is " 014/ 54.86.36.
20 november 2009: ‘Rode wijn, Rode wijn, kom laat ons …
Vanavond gaan we ons nog een keer verdiepen in de kunst van
het wijnmaken. Tony Bries komt al zijn geheimen prijsgeven
voor het maken van lekkere rode wijnen. Het zal vanavond
hoofdzakelijk over druivenwijnen gaan maar ook andere fruitwijnen komen zeker even aan bod. Natuurlijk gaat er ook
mogen geproefd worden. Zij die zelf rode wijn gemaakt
hebben, mogen gerust ook een flesje meebrengen dat kan
geproefd worden.
Aanvang: 20.00u in ‘t Palok
Ria

