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* Vrij 25 jan : Openingsvergadering 2013
Wordt vervolgd …….
Dag beste leden,
De herfst brengt mij
in een mijmerende sfeer,

Appelen malen en persen
De leden die zich gemeld hebben om hun appelen tot sap te
verwerken zijn geholpen : hun flessen en / of bokalen staan
intussen op een koele plek , voor regelmatig gebruik.
Ook de voorraad voor de gilde zelf is terug aangevuld zodat we zeker
weer een jaar kunnen schenken op diverse activiteiten.
>

>

>

Jef & Pierre

Paddenstoelen, beukennootjes,
je weet wel , die kleine
Schelpjes van weleer,
je ziet ze bijna niet meer,
Dwarrelend, rood en geel
Ze zijn met zoveel.
Regenvlagen, hagelbuien,
Pijpenstelen, hondenweer
Hoewel, mijne Santo is altijd gelukkig
met een fikse wandeling
door de koude, mistige
Bergomse herfstgetooide bossen
Spinnenwebben, nevelslierten,
Allee er zijn veel woorden voor
Een deugddoend herfstgevoel.

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

Pierre
C / wwk 2012 Nov

Geniet van een goed biertje
Of fijn wijntje bij een knisperend vuur
En ik weet zeker dat je van dit seizoen
Ook weer de mooie dingen zal proeven.
Ann

26 oktober 2012 : Les gisten en bieren proeven

23 november: Kaasmaken of hevelfilteren?

20 Geïnteresseerden daagden op voor de les over gisten en giststarters, of was het voor het proeven van de bieren?. Veel nieuwe
gezichten en nieuwe brouwers maar da’s goed want nieuw bloed
brengt nieuwe ideeën en zo leren we van elkaar.
We hoorden weer heel wat over die ‘o, zo belangrijke kleine
gistcelletjes’ en kregen een antwoord op onze vragen. Nadien hebben
we nog veel biertjes geproefd, het éne al lekkerder dan het andere,
maar het mag gezegd worden: we zijn allemaal zeer goed bezig!

Vanavond stond ‘kaasmaken’ op het programma maar door
omstandigheden (lesgever kan niet) kan dit spijtig genoeg niet
doorgaan. We verhuizen deze activiteit naar het voorjaar van 2013.
Maar wat gaan we dan vanavond doen?
Wel, tijdens de gistles en proefavond was er veel interesse rond het
gebruik van een hevelfilter en andere ‘brouwinstallatie-weetjes’. Zo’n
hevelfilter kan je gemakkelijk zelf maken en Paul wil ons vanavond
uitleggen en tonen hoe hij zijn hevelfilter heeft gemaakt en hoe het
filteren nu een stuk gemakkelijker verloopt. Paul brengt zijn koperplooiveer mee en zij die zelf een hevelfilter willen maken voor hun
brouwinstallatie kunnen dat vanavond komen doen. Wil je een
H-filter maken dan breng je mee: 1 stuk koperbuis (diameter 12 mm)
met lengte: 3x de hoogte van je brouwketel en 3 koperen T-stukjes
(diam 12 mm). Voor een spiraalfilter heb je iets meer nodig (ongeveer
4 x de hoogte van je brouwketel). Alles zal vakkundig uitgelegd
worden. Je kan ook gewoon komen volgen en later thuis alles maken.
Heb je zelf nog interessante kneepjes of weetjes i.v.m. brouwinstallaties, kom dan gewoon langs en deel ze met je collegabrouwers. Een zelfgebrouwen biertje kan ook nog altijd geproefd
worden als je er ééntje meebrengt,
Aanvang: 20u in ’t PALOK,
Ria

Zo goed bezig dat we met onze bieren weer gescoord hebben op de
Hagelandse bierkeuring van 30 september 2012. Bart De Proost
behaalde met zijn amberbier zilver en Hugo en Ria hebben 2 x goud
behaald met hun blonde tripel en hun amber. Hun amber bier werd
ook nog verkozen als algemene winnaar van alle ingezonden bieren
van deze Hagelandse bierkeuring,
Proficiat en doe zo verder!

7 dec: Sinterklaas komt het werkjaar mee afsluiten.
De Sint en zijn pieten hebben al hun cadeautjes uitgedeeld en
vooraleer zij op hun lauweren gaan rusten in het zonnige Spanje,
komen zij even langs om ons werkjaar plechtig af te sluiten en om te
profiteren van het Breughelbuffet dat we voorzien hebben.
Alles staat klaar op de gekende locatie te Voortkapel om 20 uur.
Jullie beste creaties van het afgelopen jaar mogen jullie altijd
meebrengen om het buffet door te spoelen.
Om ons toe te laten alles goed te kunnen voorbereiden vragen we
jullie in te schrijven bij Ann tel. 014/ 54 99 50 of mail

ann@vaw-westerlo.be
en dit ten laatste op 2 december 2012.
Kostprijs: 5 euro per persoon.
Kathleen

Lidgeld 2013
Jaja, ‘t is weer zover : het jaar loopt op zijn einde, en dus ook ons
lidgeld voor ‘t VAW.
Maar, er is ook goed nieuws : het jaar 2013 staat te drummen om te
kunnen beginnen, waarvoor onze aanmoedigingspremie weer volledig
goed besteed zal zijn.
Voor € 18 ben je volwaardig VAW– én gilde Westerlo-lid,
wie elders reeds nationaal-VAW-lid is, kan ons er voor 5 € bijnemen
Zowel door te storten op onze rekening 733 - 3530230 - 42 als te
betalen op de JaarEvaluatieVergadering op 7 dec komt het in orde.
Tot dan,
Pierre

