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Zondag 21 nov : Namiddag winterwandeling te Testelt
Vrijdag 3 dec :

Jaarevaluatie en afsluiting (Inschrijven !)

Zondag 19 dec :

Promo stand op de Kerstmarkt Westerlo Centrum

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Bank : 733

- 3530230 - 42

PLANNING 2011 ( deel )
Vrijdag 28 jan : Openingsvergadering (Inschrijven !)
Vrijdag 25 feb : Proeven spaanse wijnen

Beste lezer,
U zou kunnen veronderstellen dat het jaar 2010 zich stilaan
naar het einde toe sleept met november en december

Vrijdag 25 mrt : Koken met Lief

in het vooruitzicht.
Niets is minder waar.

Vrijdag 29 apr : Quiz

Er komen nog leuke activiteiten aan en meer uitleg
daarover vindt u in dit krantje.

Zondag 7 aug : OPEN DEUR DAG

Op dit ogenblik is het betuur weer volop aan de slag
om 2011 voor te bereiden naar planning toe.
Dinsdagen 1 en 8 maart : Regiocursus wijnmaken voor beginners
te Geel
Dinsdagen 4 en 11 okt : Regio-Bierbrouwcursus te Olen

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

Pierre
D / wwk 2010 Nov

Wij zien jullie heel graag, later.
Geestrijke groeten,
Ann

Winterwandeling zondag 21 november e.k.

Lidgeld 2011

Deze keer gaan we een toer doen, helemaal rond Testelt.
We starten om 14h aan de taverne op Kapelstraat 1 te Testelt.
De wandeling is 7,4 km lang, maar halfweg hebben we, gelukkg zou
ik zeggen, een stopje met hapje en tapje. De familie kan ook mee.
Wie kan, mag voormiddags al eens naar Scherpenheuvel om een lekker weertje te bestellen.
Tot dan,
Jos

Het jaar loopt weeral 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 enkel die € 5 voor
onze gilde,
Schrijf over op 733-3530230-42 van Vereniging Amateur
Wijn-makers, p.a. Aarschotsesteenweg 29 3131 Betekom.

Verse biergisten

DOE HET NU !!!, dan ben je verzekerd van een regelmatige
Wijnkrant en alle WestelWeetjes, en dan zal je ‘t zeker
niet vergeten.
Pierre

Het brouwseizoen is weer van start gegaan en bij de meeste brouwers
onder ons staat de eerste productie al te gisten of te klaren. Zoals gewoonlijk zijn er ook dit jaar weer gisten aan te kopen bij Ria.
Wil je weten welke, of wil je er bestellen, mail dan naar
ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be
Veel brouwplezier.

Ria

Verslag begeleid bierproeven
Om een oude gewoonte terug op te vissen hebben we de regels en
geneugten van het "keurend proeven" terug geoefend.
Een flink aantal, vooral nieuwe brouwers gaf acte de presence.
Met z'n zestienen hebben we een hele avond hard gewerkt, en we
denken dat we nog eens zullen moeten herkansen.
Tot dan voor wie er was, en voor alle anderen.
Jos
Kerstmarkt 2010 zondag 19 december
Naar goede gewoonte baten we ook dit jaar weer, nu op 19
december, een kraampje uit op de Westelse kerstmarkt.
Hopelijk is "moeder natuur" ons dit jaar iets beter gezind dan
vorig jaar; weet je nog dat ze toen een ongelooflijk dikke, witte
winterjas droeg, wat een ongelooflijke kerstsfeer creëerde, maar
de potentiële klanten wel wat afschrikte. We verwachten jullie,
met vrienden, kennissen, familie en drinkebroers voor een warm
wijntje, een kerstbiertje, een sapje en een portie smoutebollen.
Afspraak op het totaal vernieuwde Westelse marktplein
tussen 14 en +- 18 uur.
Jos

Bierbrouwcursus voor beginners te Westerlo
Deze regionale opleiding (Geel, Mol, Ham, Olen en Westerlo) werd
op dinsdagavonden 5 en 12 okt gegeven in Palok te Voortkapel door
Jan Lievens, en kende een groot succes.
De praktijkdagen bij één van de deelnemende gildes zijn bezig, zodat
de cursisten samen aan hun eerste biertje kunnen werken.
Volgend jaar wordt de regio-brouwcursus georganiseerd door
gilde Olen. op 4 en 11 oktober
Pierre
Evaluatievergadering op vrijdag 3 december e.k.
Het hoogtepunt van ons werkjaar is de jaar-evaluatie-vergadering.
Het is een beetje te vergelijken met een ‘teerfeest’.
De opzet van deze avond is ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
Een aperitiefje, hapjes, een kaas- en vleesschotel en een nagerechtje.
Wij zullen ook weer blij zijn met de wijnen en bieren die jullie meebrengen . Het zal een leuke babbelavond worden waar oud en nieuw
mekaar beter kan leren kennen en gedachten uitwisselen over hun
meegebrachte drankjes die geproefd worden.
Afspraak in PALOK om 20.00 uur.
Inschrijven doe je bij Ann vóór 30 november.
Via mail ann@vaw-westerlo.be. of annmellaerts@telenet.be
of telefonisch 014/549950
Ann.

