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Zondag 7 aug : OPEN DEUR DAG vanaf 13h30
Vrijdag 26 aug : Etentje voor de helpers aan de ODD
Zondag 25 sept : Stand op Merodehappening
gemeentelijk sportcentrum The Mixx te Herselt

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Bank : 733

- 3530230 - 42

Vrijdag 30 sept : Bios-bieren proeven , brouwer Jef Versele
Vrijdag 28 okt : Halloween wandeling te ...
Vrijdag 25 nov : Begeleid whisky proeven met Hugo
Vrijdag 9 dec : Jaar - Evaluatie - Vergadering
Zondag 18 dec : Kerstmarkt Westerlo

Dinsdagen 18 en 25 okt : Regio-Bierbrouwcursus te Olen
Bierbrouwcursus in Palok : dinsdagen 31/01 + 7/ 02/ 2012
Wijnmaken voor beginners : Regiocursus in Westerlo
begin maart 2012

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

Pierre
D / wwk 2011 Juli

Beste collega's, vrienden en kennissen,
We hopen jullie daar met velen te zien.
Het bestuur

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

Verslag : likeuren zelf maken
Op 24 juni hebben we likeuren leren maken. Fons De Busser van
gilde Geel heeft ons de volgende likeuren laten maken : Santjenslikeur (kruidenlikeur), Bailey’s en Limoncello della nonna.
Met de zelf meegebrachte ingrediënten ging iedereen aan de slag.
Om het werk te verlichten liet Fons ons tussendoor proeven van de
likeuren die hij zelf gemaakt had. Op het einde van de avond had
iedereen zijn zelfgemaakte likeurtjes om mee naar huis te nemen.
En nu maar genieten thuis van het geleverde werk …
Bart
Commerciële bieren proeven
Op vrijdag 30 september organiseren we een bierdegustatieavond.
en Jef Versele, zaakvoerder van Brouwerij Van Steenberge,
of voor sommigen onder ons beter bekend onder de naam Bios,
gaat deze avond verzorgen.
We proeven en ontleden een aantal zeer gekende, lekkere bieren .
Deze avond staat open voor iedereen, ook voor vrienden.
Wel INSCHRIJVEN bij Ann ( ivm aankoop van de bieren )
op 014/ 54.99.50 of mail ann@vaw-westerlo.be
We vragen een bijdrage van 5 euro pp .
Noteer al maar in je agenda, het zal de moeite zijn.
Ann
Voor de Bierbrouwers !
Ben bezig om jullie via onze website een zicht te geven op de
datums waarop de gilde-brouwinstallatie al gereserveerd is;
en dus uiteraard ook de vrije datums. Daardoor kan je beter je
eigen brouwplanning maken. Reserveren doe je vanaf nu bij
Bart Blanquaert, 014/ 84. 14. 81.
Pierre

OPENDEURDAG
Zondag 7 augustus 2011
We zijn weer halfweg dit jaar, het gaat wel snel.
Dus onze jaarlijkse opendeurdag staat voor de deur!
Deze dag gaat weer door aan ons lokaal, PALOK, in Voortkapel .
Ik nodig jullie met je vrienden en familie uit om te genieten van deze
mooie locatie, van de goede sfeer
en natuurlijk van onze lekkere zelfgemaakte producten zoals :
appelsap, wijnen, bier en pannenkoeken van versgemalen bloem.

HELPERS NODIG
Wat ik nu ga vragen weten onze leden wel,
wij hebben die dag een massa werkende handjes nodig .
Komen jullie weer om al dat werk voor iedereen lichter te maken ?
Dat zou leuk zijn.
Je kan je aanmelden bij één van de bestuursleden
of je komt onverwachts…

ETENTJE
En dan na al die zware arbeid volgt de beloning!
Een lekker etentje voor de helpers, met alles erop en eraan.
Dit gaat door op vrijdag 26 augustus, ook in het Palok.
Komen dus !
Ann

