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Vrijdag 26 feb :
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Dinsdag 2 + 9 maa : Cursus wijnmaken voor beginners
( in regio-samenwerking ) te Mol
Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Vrijdag 26 maa : Koken met Lief
Vrijdag 30 apr:

Vervolmakingsles over kriekenwijn door Tony

Bank : 733

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

- 3530230 - 42

Vrijdag 28 mei : Proeven en bespreken van commerciële wijnen
door Landolium uit Hulshout
Vrijdag 25 18 jun : Proeven en bespreken van bieren

(week vervroegd !)
Zondag 27 jun :

Fietsnamiddag

Zondag 1 aug :

OpenDeurDag te Voortkapel

Vrijdag 27 aug :

Etentje voor de helpers aan de OpenDeurDag

Vrijdag 24 sept : Vervolmakingsles over het vergisten
van bier door Ria / Jos
Dinsdag 5 + 12 okt : Bierbrouwcursus voor beginners
( in regio-samenwerking ) te Westerlo
Zaterdag ?? okt : Appelpersdag
Vrijdag 29 okt :

Wijn .....

Vrijdag 3 dec :

Jaarevaluatie en afsluiting

Zondag 19 dec :

Kerstmarkt Westerlo

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

Pierre
4G / wwk2010 feb.pub

Beste leden,
Ik wil jullie proficiat wensen voor 30 jaar inzet.
Zonder jullie, ongeacht jullie leeftijd of de jaren lidmaatschap,
was onze club niet uitgegroeid tot wat
ze nu is. Bedankt om mee te vieren en
vooral bedankt om onze wijn- en bierlessen te volgen, ook om mee te doen met
onze uitstappen en onze leerrijke en
gezellige avonden, Gewoon om er te zijn,
lid te zijn… Bedankt om op onze opendeur
jullie handen uit de mouwen te steken
en zo mee te helpen zorgen
voor nieuwe euro’s voor het volgende
werkjaar. Wij willen graag samen met
jullie verder uitbouwen aan nog vele
leuke jaren.
Ann

26 februari 2010 : QUIZ
't Begon allemaal met 'per seconde wijner'
De vragen werden subtieler en fijner
't Bracht veel spel en veel plezier
Ondertussen bestaat er al een versie over bier
Vanavond gaan we dus weer quizzen
In een versie die je zeker niet mag missen
Over bier, wijn, water, whisky en thee,
Breng al je 'drinkbare' kennis maar mee
We zullen in fijn gezelschap vertoeven
En af en toe zal je ook mogen proeven
Kortom een quiz voor iedereen
Op 26 februari, met z'n allen daarheen!
Ria
Aanvang 20.00u. PALOK
Verslag van de openingsvergadering van 29 januari
Onze eerste samenkomst dit jaar had een klassieker kunnen
worden en laten we eerlijk wezen; iedereen dacht dat het er één
zou zijn. Dat was echter iets te kort door de bocht;
WIJ BESTAAN 30 JAAR MENSEN!
Ons 25- jarig jubileum hebben wij indertijd gevierd met een
reuze opendeurdag. Dit jubileum zouden wij in “intieme” kring
vieren. Ons “kaske” kon het trekken en daarom was het klassieke hapje omgetoverd tot een heus menu.
Goed gegeten, niet te lange speeches en lekkere (zelf meegebrachte) drankjes; wat wil een mens nog meer.
Als klap op de vuurpijl kregen we nog een passend geschenkje
mee naar huis. Wij hebben duidelijk het laatste nog niet gezien!
Voor wie er nu spijtig genoeg niet bij kon zijn volgt hier de raad
om volgende keer een extra efforke te doen. Wie weet wat we
nog allemaal moeten meemaken gedurende dit jubileumjaar.
Jos

Wijncursus voor beginners
Graag uw aandacht voor de komende regionale cursus wijnmaken
voor beginners, welke doorgaat op 2 en 9 maart e.k. te Mol.
Kent U geïnteresseerden : verwijs hen dan naar onze website
waarop ze gedétailleerde info vinden en ook kunnen inschrijven.
http://users.telenet.be/vawwesterlo
Ze kunnen ook gewoon mailen op vaw.westerlo@gmail.com
of mij bellen op 014/ 54.66.24
Moest de verplaatsing voor sommigen een probleem zijn,
vanuit Tongerlo kunnen bvb al enkele cursisten meerijden.
Pierre
Verslag Bierbrouwcursus jan / feb
Wij Belgen drinken graag bier, lekker bier.
En als je dan ook nog je eigen bier kan brouwen
ben je goed bezig…
Op onze laatste biercursus was er een goede
opkomst van cursisten.
Zij waren heel enthousiast over de lessen die Ria hen meegaf
en ook over de biertjes die ze daar al konden proeven.
Wij denken dat
iedereen tevreden was en hopen op weer een
aantal nieuwe
leden-brouwers.
Ann
( = Praktijkles bij
Jef, die bij Ria
volgt nog )

