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Vrijdag 25 mrt : Koken met Lief ( Inschrijven ! )
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Vrijdag 29 apr : Quiz
Afgiftekantoor :
Westerlo 1

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Vrijdag 27 mei : Bieren
Vrijdag 24 juni : Likeuren

Bank : 733

- 3530230 - 42

Zondag 7 aug : OPEN DEUR DAG
Vrijdag 26 aug : Etentje voor de helpers aan de ODD
Vrijdag 30 sept : Bieren
Vrijdag 28 okt : Halloween wandeling

Beste vrienden,

Vrijdag 25 nov : Begeleid whisky proeven
Vrijdag 9 dec : Jaar - Evaluatie - Vergadering
Zondag 18 dec : Kerstmarkt Westerlo

Dinsdagen 18 en 25 okt : Regio-Bierbrouwcursus te Olen
OPGELET : deze datums zijn gewijzigd !

We verlangen allemaal naar dat licht
En vitamientjes voor de huid
Ja het eerste voorjaarszonnetje is er weer,
De lente is in aantocht
En het weer wordt mooier keer op keer…
Tijd om in de tuin te werken,
En het verzorgen van de perken…
De jonge scheutjes steken hun kopje
Ze zien groeien is steeds weer verrassend…
Later komen er vruchtjes
’t is wonderlijk mooi als er terug leven is
Een tuin vol mooie kleuren,
Doet je weer opfleuren…
Het is fijn
Te weten dat we in het lenteseizoen zijn…
Ann

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

Pierre
D / wwk 2011 Mrt

29/1/2011: Openingsvergadering.
Anders dan anders! Dat was een beetje het motto van de
avond. Aperitieven in de winterkoude…zich verwarmen aan vuurkorven, cava en warme hapjes! Pakjes voor iedereen en het lot (te weten de muziek) bepaalde wie wat kreeg!
Maar we moeten niet alle tradities overboord gooien. De speech
van de voorzitster, het lekkere eten, de gezellige babbel, de eigen
brouwsels van onze leden maakten deze avond tot een succes; een
succes dat we elke maand moeten trachten te evenaren!
Daarom deze oproep aan alle leden, maak er een mooi jaar van en
neem actief deel aan onze vereniging! En dat wil niet zeggen dat je
altijd de afwas moet komen doen ☺, maar het was een mooi gebaar!
Kathleen
Samenstelling van het bestuur.
Binnen ons bestuur zijn we om de paar jaar herverkiesbaar,of
niet. En dan gebeurt het al eens dat iemand zijn taak wil doorgeven of liever een pauze inlast.
Ook nu is dat gebeurd.:Jos Diels heeft besloten te stoppen als
bestuurslid, spijtig en onverwacht.
Hij heeft zich vele jaren ontzettend hard ingezet,
welgemeend bedankt,zeggen we dan. Wij hopen dat hij samen
met zijn Lea toch nog een actief lid blijft.
Het zal jullie dan niet verwonderen dat wij open staan
om een nieuw iemand in ons bestuur op te nemen.
Als je er zin in hebt neem dan contact op met één van ons.
Wij zijn bereikbaar op ons mailadres van de gilde:
“voornaam”@vaw-westerlo.be.
Ann Mellaerts
voorzitster
Ria Van Houdt
kassierster en gildebrouwer
Bart Blancquaert
secretaris en gildebrouwer
Pierre Belmans
krantje en diverse

Jef Dams
Kathleen Pelgrims

bestuurslid en gildebrouwer
bestuurslid en verslaggeefster
Ann

Vrijdag 25 maart : Koken met Lief
Wat gaan we klaarmaken ? Wat zullen we eten ? Wat zal ik moeten
doen ? Het blijft allemaal voor jullie verborgen tot op die
vrijdagavond, wanneer de kookploegen samengesteld worden
en we te horen krijgen wat er op de menu staat.
Samen zorgen voor lekker eten, dat samen binnenspelen, nadien
opruimen en dan nog (lang) blijven plakken bij pot en pint,
dat allemaal staat er te gebeuren op deze avond.

Opgelet : we beginnen eraan om 19h30 ! Kom dus iets vroeger !
Meebrengen : schort, patattenmesje en wat vloeibaars in een fles
( biertje , wijntje ) om alles door te spoelen …
Inschrijven is noodzakelijk om te kunnen deelnemen !
( om de nodige aankopen te kunnen bepalen ).dus bel :
014 / 54.66.24 of mail naar lieflaeremans@telenet.be
ten laatste op dinsdag 22 maart.
Om praktische redenen moet de groep beperkt worden tot +- 25 pers
en we delen weer de kosten van de aangekochte ingrediënten.
Pierre
29 april : Spetterende quiz
Een beetje later op het jaar dan gewoonlijk maar zeker niet minder plezant. Vanavond staat de 'niet alcoholische alcoholquiz'
weer op het programma. Wie de voorbije jaren al meedeed
weet dat je de gekste vragen kan krijgen over bier, wijn, koffie,
whisk(e)y, kortom, over alles waar WATER in zit!
En dit jaar zal het niet anders zijn. Hou ook de actualiteit weer
een beetje in het oog en train je smaakpapillen al maar.
We gaan er samen een gezellige avond van maken.
Aanvang: 20.00u in 't Palok
Ria

