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Vrijdag 28 okt : Halloween wandeling te Voortkapel
Vrijdag 25 nov : Begeleid whisky proeven met Hugo
Vrijdag 9 dec : Jaar - Evaluatie - Vergadering ( INSCHRIJVEN ! )

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Bank : 733

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

- 3530230 - 42

Zondag 18 dec : Stand op de Kerstmarkt Westerlo 13h-…

PLANNING 2012
Beste vrienden,

27 jan : Openingsvergadering ( INSCHRIJVEN ! )
31/01 + 7/ 02 Bierbrouwcursus in Palok (dinsdagen )

De nazomer was uitzonderlijk mooi, maar nu vallen de bladeren
van de bomen….

Wijnmaken voor beginners : Regio-Wijncursus in Westerlo
dinsdagen 6 en 13 maart

De zomer is voorbij.

Wordt vervolgd ...

De wijntjes, in hun gistvaten , zijn hoopgevend en de
bierbrouwers kunnen zonder “ zomer”problemen brouwen.
Ik hou wel van de herfst. Heerlijk om thuis te komen
in een gezellig warm huis.

Dinsdagen 18 en 25 okt : Regio-Bierbrouwcursus te Olen

Ik hou van dat cosy gevoel om dan een wijntje of een biertje
te drinken met je Geliefden.
De herfst is een warm seizoen.
Geniet ervan . En nog veel VAW-leesplezier.

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

Pierre
D / wwk 2011 Okt

Ann

Vrijdag 28 oktober 20.00 uur : Halloweenwandeling

OPENDEURDAG : dik in orde

Heksen vliegen door de straat, pompoenen gillen hard en luid.
En wij komen met onze VAW-vrienden die heksen en demonen
verjagen. Trek je winterwandelplunje aan en kom ons vergezellen,
start om 20h aan Palok. ( Een zaklampje mag )
De meegebrachte eigen biertjes en/of wijntjes zullen ons nadien
weer op onze positieven brengen, lekker warm binnen.
Laat maar weten of je erbij kan zijn aan ann@vaw-westerlo.be
of bel 014/54 99 50.
Ann
Commerciële bieren proeven

Whisky-avond 25 november 2011

Op vrijdag 30 september organiseerden we een bierdegustatieavond.
en Jef Versele, zaakvoerder van Brouwerij Van Steenberge,
beter bekend onder de naam Bios, heeft deze avond verzorgd.
We proefden daar 5 superlekkere bieren : Augustijn Blond, Donker en
Grand Cru, een Piraat en in zijn witte mooie fles
weggestopt , de Gulden Draak.

Is het Whisky of Whyskey?

Met open mond en heel geboeid hebben wij geluisterd naar de
bierverhalen en anekdotes van de brouwerij . Iedereen was heel
tevree en keerde met een goed gevoel naar huis.
Ann

Inschrijven bij Ann voor 20 november: annmellaert@telenet.be is NODIG !

Lidgeld 2012
18 € kan vanaf nu weer gestort worden op rek 733-3530230-42
ten name van Vereniging Amateur Wijnmakers - gilde Westerlo.
Daarvan is nog steeds 13 € voor VAW Nationaal en 5 € voor
onze eigen gildewerking.
Leden van een andere VAW-gilde die ook bij ons lid willen worden
betalen dus enkel die 5 €.
Pierre

Wat is het verschil tussen en Single malt, een blended of een cask strenght?
Vanavond krijg je op al deze vragen een antwoord. Hugo neemt ons mee
inde wereld van de whisk(e)ys en al proevend kunnen we de verschillen aan
de lijve ondervinden. Aanvang: 20.00u PALOK Deelname: 5 euro per persoon voor gildeleden, 7 € voor de niet-leden.
of bel 014/54 99 50.

Ria

Lenen van de bierbrouwinstallatie
Zoals eerder aangekondigd, vanaf dit brouwseizoen ben ik verantwoordelijk voor de brouwinstallatie. Vanaf nu kan je op voorhand bekijken op welke datums de installatie reeds in gebruik is en door wie.
Ik gebruik hiervoor google calendar. Je krijgt toegang na een mailtje
te sturen naar mij op het adres bart@vaw-westerlo.be.
Het reserveren van de installatie kan dan gebeuren ofwel via mail of
telefonisch via het volgende nummer 0497 31 52 60.
Gelieve ook op tijd contact op te nemen om af te spreken wanneer en
waar je de installatie komt ophalen.
Bart

