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Beste vrienden,
Appelen malen en persen
Voorlopig is 20 oktober voorzien,
de locatie is echter nog niet vastgelegd.
Aan de leden die dachten hiervan gebruik te maken om sap
te maken vragen we om zich zo spoedig mogelijk te melden,
mét het aantal voorziene kilo’s. Dan kunnen deze leden later
gecontacteerd worden over de juiste plaats en uur,
misschien kan het wel bij één van jullie,
geef dat dan ook maar op.
mail pierre@vaw-westerlo.be
of tel 014 / 54 66 24

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

Pierre

Pierre
C / wwk 2012 Sept

Zover zijn we,” Ha die zomer” is bijna voorbij: de herfst, weet je wel,
piept al om de hoek.
De reisherinneringen zijn netjes opgeborgen en Joost mag
weten wanneer we ze nog eens bovenhalen.Misschien wel
bij een onverwachts late BBQ…
We zijn benieuwd of de ‘zomer’ ons een onnoemelijk goede
nazomer gaat bezorgen.
Dat zou voor ons, wijngenieters en wijnmakers een mooie oogst
vormen, druiven met lekkere suikers.
’t Zal nu toch in september geen hele maand regenen zeker?
Je weet wel ,de zomer gaf ons niet echt de beste temperaturen maar
je kan de zomer zelf maken. Met een goed glas wijn of bier en het
juiste gezelschap komt de zon in ons hartje,
meer moet dat toch niet zijn.
Maar goed,ik wil jullie nog eens extra bedanken voor de grote hulp
die jullie geboden hebben op onze opendeur.
Wij zijn altijd onder de indruk van zoveel aanbieding, zowel in de
keuken als op het plein, aan de kassa…

Allee, ik wil niemand vergeten , kortom, overal waar je maar
kan helpen. Merci,vanwege het bestuur.
Ziezo,ik hoop dat dit krantje jullie weer kan boeien,want het is
tijd om verderop te ontdekken wat er allemaal op het
programma staat.
Ann
Terugblik op de OpenDeur
Onze jaarlijkse opendeurdag is weer gepasseerd.
Dank aan onze leden die alles hielpen mee in goede banen te leiden
(en die inmiddels ook al hun bedanking in natura mochten
ontvangen…).
We hadden de indruk dat er minder opkomst was dan de voorbije
jaren, maar dat maakte het niet minder plezant! Het weer zat relatief
goed mee en de muziek was ‘eens wat anders’.
Vermits verandering van spijs doet eten, vraag ik me af onze leden
geen schitterende ideeën hebben om het bezoekersaantal de hoogte
in te jagen het volgende jaar! Laat van U horen
op het algemene e-mailadres : info@vaw-westerlo.be
Kathleen
Biergisten bestellen kan ook nog steeds
-type Leffe
-type Chimay
-type Westmalle
-Abdij II, type Rochefort
-type Achouffe
-type Karmeliet
-type kasteelbier
- type hapkin
- type beamish
-type Witkap
Probeer je bestelling door te geven voor 6 oktober
(ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be) en je gisten zijn dan klaar
tegen de gist-en bierproefavond (26/10)
en zullen daar verdeeld worden.
Ria

29 september 2012 : Stadswandeling met
‘Aarschotse bruine’
De ‘Aarschotse bruine’, een verloren gegaan bier???
Wel, de Demerstad ging op zoek en blies de Aarschotse bruine
nieuw leven in. De stad richtte ook een nieuwe huisbrouwerij op
met een bijhorend bierbrouw-belevingscentrum op de
Gasthuissite. Dit alles wordt feestelijk geopend op
zaterdag 29 september 2012.
Maar voor we daar eentje gaan proeven gaan we eerst de
Demerstad verkennen. Een geboren Aarschottenaar zal ons
rondleiden langs monumenten en speciale plekjes in Aarschot.
En tegen dat we moe worden en dorst krijgen gaan we een
kijkje nemen in de nieuwe huisbrouwerij van de stad
en een biertje drinken.
Vertrek: 13.30u op de parking van de Abdij van Tongerlo of om
14.00u aan het politiebureau van Aarschot (parking Demervallei)
Inschrijven bij Ria: 016/571090 of
ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be vóór 28 september2012.
Ria

26 oktober 2012 : Les gisten en bieren proeven
Waarom valt mijn giststarter stil?
Waarom is mijn giststarter niet geconcentreerd genoeg?
Hoe lang begin ik best op voorhand aan mijn starter
en hoe groot moet een starter best zijn?
Op al deze vragen gaan we jullie vanavond een antwoord
proberen te geven want we gaan het nog een keer
uitgebreid over gisten hebben.
Het tweede deel van de avond gaan we onze zelfgebrouwen
bieren proeven. Breng allemaal jullie zelfgebrouwen biertjes
mee en hun brouwschema’s want aan de hand van deze
schema’s kunnen we veel van elkaar leren.
Het belooft een leerrijke avond te worden. Iedereen welkom.
Voor leden: gratis, niet-leden: betalen € 5
Aanvang: 20.00u Palok

Ria & Jef

