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PLANNING 2012
* Vrij 27 jan : Openingsvergadering ( INSCHRIJVEN ! )
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* Dins 31/01 + 7/ 02 Bierbrouwcursus in Palok (dinsdagen )
Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

* Dins 6 en 13 maartWijnmaken voor beginners
Regio-Wijncursus in Westerlo

Bank : 733

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

- 3530230 - 42

* 24 februari : Presentatie : spaanse wijnen degusteren
( ook open voor niet leden )
* Vrij 30 maart : koken met Lief ( inschrijven )
Dag beste gildeleden,
* Vrij 27 april : Bier / Wijn - Quiz
* Zon 29 apr : bierwandeling
* Vrij 25 mei : iets leerrijks over wijn ( détails volgen )
* Zon 24 juni : fietstocht
* Zon 5 aug : OPEN DEUR DAG
* Vrij 31 aug : etentje voor de helpers aan de Opendeur

We hebben het vorige kalenderjaar mooi afgesloten
Dus tijd om aan het nieuwe programma te beginnen.
Hier en daar kan dat nog ingevuld worden en jullie kunnen
altijd je voorstellen doen.
Wij gaan daar zeker rekening mee houden.
Ik wil jullie ook nog eens extra bedanken voor de
belangeloze inzet en om met veel enthousiasme aan onze
activiteiten deel te nemen. Proberen om dat zo te houden natuurlijk.

* Zat 29 sept : uitstap of wandeling naar …
Ons aantal leden stijgt heel stilletjesaan, en dat zijn vooral
jonge biermakers die nu intekenen voor een nieuwe hobby

* Vrij 26 okt : bier
* Vrij 23 nov :

Dan wil ik nog eens in naam van ons bestuur
Een mooi en ‘rijk’ 2012 wensen
En een portie lachbuien, gezondheid, kracht en veel goesting.

* Vrij 7 dec : JaarEvaluatieVergadering
Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h

Pierre
C / wwk2012jan

Ann

Vrijdag 27 januari : Openingsvergadering met hap en snap
Vrijdag 9 december

Om het nieuwe jaar samen in te zetten, nodigen wij jullie

De Sint was terug naar Spanje vertrokken,

van harte uit op onze openingsvergadering op 27 januari 2012

En, zo dachten wij : het ideale moment om het voorbije jaar te

(20.00u., Palok). Bij een borrel en een stevige hap kunnen we

evalueren is aangebroken.

gezellig onze nieuwe voornemens uit de doeken doen.

Zoiets kan niet zonder spijs en drank natuurlijk,

Nu nog inschrijven kan enkel telefonisch bij Ria (016/57 10 90)

dus kaas, paté, brood, wijn en bier,

Deelnameprijs: 5 euro pp

vele leden, gegarandeerd plezier.

Ria

Een praatje over het voorbije jaar,
over de resultaten van het brouwen, het kwam allemaal aan bod

Vrijdag 24 februari : Presentatie en degusteren van spaanse wijnen

net zoals de traditionele tombola.

Op ontdekkingsreis door Spanje met ‘La Buena Vida’.

Kortom, ook dit jaar hadden de afwezigen ongelijk

Wat is dat nu zullen jullie denken?
Kathleen

Wel, elk jaar organiseren we een commerciële wijnproefavond,
ook dit jaar, en het land van onze keuze is Spanje.
Het is niet de eerste keer dat wij dat land kiezen , het is zo groot en

Lidgeld 2012 is reeds door heel wat leden voldaan , nog enkele
klanten van 2011 missen we. Wie het vergeten is kan de 18 € nog
storten op rek 733-3530230-42 ten name van Vereniging Amateur
Wijnmakers - gilde Westerlo. ( NU DOEN !! )

rijk aan verschillende druiven en smaken, en in korte tijd fel vooruitgegaan; we vonden dat het voor herhaling vatbaar was .
Onze wijnleverancier is nu ‘la Buena Vida’ uit Mol.
De degustatie wordt gegeven door Chris, een ervaren man .
We zullen een tiental betaalbare verschillende wijntjes degusteren.

Daarvan is nog steeds 13 € voor VAW Nationaal en 5 € voor

Deelname is gratis en vrienden of familie zijn ook welkom .

onze eigen gildewerking. Leden van een andere VAW-gilde die ook bij

Dus, gaan jullie mee op reis naar ‘t zonnige zuiden ?

ons lid willen blijven / worden betalen dus enkel die 5 €.

Ann
Pierre

