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* Vrij 22 feb : “Verbierdering” met ‘t Alternatief in Palok
* Vrij 29 maa : Kaas ( kazen ) maken, les en praktijk

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

* Dins 2 en 9 apr : Regio wijncursus bij gilde Olen

Bank : 733

- 3530230 - 42

* Vrij 26 apr : commerciële wijnen — détails volgen
* Vrij 31 mei : Bier Avond met Zythos: Kempische bieren
* Zon 16 Jun : Fietstocht ( vervangactiviteit bij hondenweer )

* Zon 4 aug : Open Deur Dag aan / op Palok
* Vrij 30 aug : Feestje helpers Opendeur
* ZAT 28 sep : Daguitstap met en naar spaanse wijn in Varsenare
met trein en bus — détails volgen.
* Dins 15 en 22 okt : Regio Biercursus in Mol
* Vrij 25 okt : Appelsap en ……….
* Zat 26 okt : Appelpersdag
* Vrij 22 nov : Bier : stortingen berekenen en bierproeven

Beste leden, vrienden,
Het nieuwe jaar is volop zijn weg aan het zoeken.
Zoals elk jaar zit dat vol verrassingen,
leuke dingen,
minder aangename dingen des levens,
dingen die we kunnen controleren
en dingen die we niet in de hand hebben.
Maar geniet met volle teugen van 2013.
Waar we wel, voor een groot deel toch,
controle over hebben
is onze planning.
En ja, die zit boordevol leuke activiteiten.
Dus, beste mensen, zet je in de startblokken
en doe zo veel mogelijk mee.
En je zal je 2013 later herinneren als
een jaar om nooit te vergeten!...

* Vrij 6 dec : Jaar Evaluatie Vergadering
Veel plezier.
Ann
Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h

Pierre
C / wwk 2013feb
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25 januari 2013 : het nieuwe jaar werd feestelijk ingezet.
Op een koude vrijdagavond kwamen we weer allemaal samen om
elkaar het beste toe te wensen in 2013. Naast gezondheid, liefde en
geluk is, gezien het doel van onze club, een ‘vruchtbaar’ jaar een
noodzakelijke wens!
Omdat wensen uitspreken op een lege maag niet zo plezant is als
keuvelen bij spijs en drank, voorzagen we bubbels met bijhorend
vervolg.
De toekomstplannen van de club werden uit de doeken gedaan door
onze voorzitster en met onze tombola brachten we een klein
geschenkje bij onze leden; de ene had al wat meer geluk dan de
andere (maar dat is zo met alles in het leven J).
Het was een geslaagde avond; hopelijk denken jullie er ook zo over en
mogen we jullie in de toekomst talrijk begroeten op onze activiteiten.
Kathleen
Vrij 22 feb Verbierdering met ‘t Alternatief inPalok Voortkapel
Het moest er eens van komen en vandaag is het zover. Vaw westerlo
gaat verbroederen of zullen we het ‘verbierderen’ noemen met
’t Alternatief. Vanavond gaan we samen biertjes proeven en al onze
kennis hierover uitwisselen. Het belooft een interessante, leerrijke en
gezellige avond te worden.
Voor diegenen die hun bier willen laten proeven die avond: breng
4 flessen (0,7 l) mee en ook zeker het bierbrouwschema van je bier.
Aanvang 20 uur in’t Palok te Voortkapel.Inschrijven bij Ann Mellaerts
tot dinsdag 19/2 (tel 014/54.99.50 of annmellaerts @telenet.be)
Ria

Nog iemand z’n lidgeld vergeten te betalen ? Hoog
tijd nu, anders wordt dit je laatste Vaweetje en het einde van je
deelname aan onze activiteiten.
Ook de deelnemers aan onze jongste bierbrouwcursus zijn van
harte welkom als lid bij VAW gilde Westerlo. (verder p3)

Het jaarlijks lidgeld bedraagt nog steeds € 18 waarvan 13 voor
de nationale vzw en 5 voor onze lokale werking.

Ons banknummer 733 - 3530230 - 42
Dus niet uitstellen maar doen.
Hopelijk tot binnenkort

Pierre

Bierbrouwcursus 2013
Naar jaarlijkse gewoonte ging ook dit jaar onze bierbrouwcursus weer
door. Op dinsdag 29 januari en 5 februari werden 2 theorieavonden
gegeven. Ondanks het koude weer zijn er dit jaar maar liefst 30
cursisten komen opdagen. Allen zeer geïnteresseerd in hoe je van
water, gerst, hop en gist zelf lekkere biertjes kan brouwen. Ria legde
in geuren en kleuren de kunst van het brouwen uit en het werden
twee leerrijke en gezellige avonden.
De praktijkdagen vinden eind deze maand of begin volgende maand
plaats en we kijken er met z’n allen naar uit. Voor diegenen die nog
eens willen komen kijken : altijd welkom!
Praktijkdagen gaan door bij Jef Dams op 6 en 9 maart, bij Paul
Vangoidsenhoven op 23 februari en bij Hugo en Ria op 23 februari en
9 maart.
Ria

