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Lidgeld 2010
Bedraagt € 18 ( waarvan € 5 voor onze gilde ).
Bijleden ( die elders hoofdlid zijn ) betalen ons enkel die € 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 zien we je zeker
weer op onze activiteiten van 2010.

Na het succes van vorig jaar en de algemene interesse in
het maken van een eigen biertje organiseert VAW Westerlo
ook dit jaar weer een bierbrouwcursus.
In twee theorielessen zal uitgelegd worden hoe alles in elkaar
zit en natuurlijk zullen er al een paar proevers geserveerd
worden. Nadien volgt dan een praktijkdag.
De theorielessen zullen doorgaan in 't Palok op 26 januari en
2 februari 2010 en starten om 20.00u. De praktijkdag zal
doorgaan op een met de cursisten afgesproken datum.
Deelname aan de cursus kost slechts 15 euro (cursus, praktijk
en proevers). Heb je zelf zin om dit te volgen of ken je iemand
die wel zijn/haar eigen biertje wil brouwen.:.meer info en/of
inschrijven kan bij Ria : 016/ 57.10.90 of mail
ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be. Inschrijven kan tot
20 januari 2010. Allen welkom.
Ria

PLANNING 2010

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Bank : 733

Bierbrouwcursus VAW Westerlo

- 3530230 - 42

Beste vrienden,

Ik vond een sterretje voor de deur
Het had een glinsterende gele kleur
Ik nam het voorzichtig op en zei :
“dit jaar krijg jij dit sterretje van mij”
Ik wens je een jaar vol vreugde
en zonneschijn
Een jaar waarin verdriet en zorgen
twee vreemden zijn
Een jaar waarin vrienden komen

* Vrijdag 29 januari : Openingsvergadering

en nooit gaan
En waarin geen plaats is voor

zie blz 2

een traan !

met onder andere toelichting bij al de andere

Ik wens je mooie en gelukkige feestdagen toe

geplande activiteiten.
Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h
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Een gelukkig 2010
Pierre
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Ann

Evaluatievergadering

Kerstmarkt

Naar goede gewoonte kwamen we op 4 december ll samen in
Palok om het afgelopen jaar te “evalueren”. Vielen we daar met
ons gat in de boter zeg: Voor een appel en een ei (samen ter
waarde van € 5,00) kaas en charcuterie à volonté, uiteraard
gesmoord in meegebrachte drankjes. Toen later bleek dat ook
de Sint was langs geweest met een snoepje voor iedereen
konden wij ons geluk niet op. Het einde was echter nog niet
in zicht; er was nog gezorgd voor een gratis tombola met
prachtige prijzen. Met een voldaan gevoel, één en al medelijden
met de afwezigen, keerden wij huiswaarts. Door de drukke
agenda hebben wij het voorbije jaar nog wel niet kunnen
evalueren noch de planning van het volgende kunnen overlopen
maar op 29 januari geven wij weer present en dan zal het wel
lukken zeker ? Kom je ook ?
Jos

Op 20 december stonden wij kort na de middag met een bang

Vrijdag 29 januari : Openingsvergadering
30 jaar westelse wijngilde !

Jos

In 1980 zijn wij ontstaan. Eerst werd er veel wijn gebrouwen,
nu zijn de biermakers in de running.
Maar we zijn een hechte groep, en ja, jullie hebben dat goed
gelezen : wij bestaan 30 jaar en dat kunnen we niet zomaar
voorbij laten gaan.
We vieren dat met een uitgebreid feest op vrijdag 26 januari
en hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn.

Schrijf je wel in bij Ann : tel 014/ 54.99.50
of mail annmellaerts@telenet.be
Wij verlangen naar een grote opkomst
en willen jullie die avond verwennen.
Aarzel niet en schrijf je snel in.
Kom meegenieten.
Ann

hartje op de Westelse kerstmarkt. Moeder natuur had zich voor
de gelegenheid getooid met een ongelooflijk dikke, witte winterjas en we hadden niet het minste idee of er wel avonturiers
genoeg zouden worden gevonden om in deze omstandigheden
achter hun stoof uit te komen. We zagen een diesel-trage start
maar mondjesmaat begonnen de duiven toch te vallen en tegen
vier uur heerste er de gekende oergezellige drukte.
Door de late start kan de recette wel wat ontgoochelen maar
wie er was heeft ongetwijfeld een leuke namiddag gehad
en de afwezigen … hadden andermaal ongelijk.

