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WESTELS VAWEETJE
Beste leden,
Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor de inzet die er
weer was op onze jaarlijkse opendeurdag. Het doet altijd
weer deugd om te zien dat er nog zoveel vrijwilligers zijn.
Dikke merci aan allen.
Natuurlijk zijn we ook blij met de mensen die het bier en de
wijn helpen opdrinken. Zonder hen kan onze club financieel
niet verder leven.
Het werkjaar loopt stilaan op zijn einde.
Vergeet je niet in te schrijven als jullie mee willen naar
Varsenare, onze daguitstap op 5 oktober.
Het blad knispert een lied
Onder de voet die een weg zoekt
Gevallen bruin
Late nazomer giet alles tot goud
Wat kleur verloor
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DAGUITSTAP NAAR VARSENARE —
ZATERDAG 5 OKTOBER

Varsenare? Waar in hemelsnaam ligt Varsenare en wat valt daar te
beleven? Wel, in Varsenare woont Hans Depoorter, de man die
ons al een aantal jaren een gezellige avond ‘Spaanse wijnen
proeven’ hee, bezorgd en op vraag van hem gaan wij dit jaar een
keer naar Varsenare.
We nemen ’s morgens om 9.01u in Herentals de trein naar
Brugge om van daar met de bus het laatste traject tot Varsenare af
te leggen. Voor zij die liever in het sta2on van Aarschot
vertrekken, dat kan, daar nemen we de trein van 8.41u. De
treinen zullen op hetzelfde moment toekomen in Brugge zodat we
samen de bus kunnen nemen. Zorg ervoor dat je op 2jd in het
sta2on bent!
Hans zal ons in Varsenare ontvangen met tapas, paëlla en drank
en natuurlijk gaan we wijntjes kunnen proeven.
Rond 16—17u nemen we de bus en de trein terug naar huis.
Kostprijs van dit alles: trein– en bustraject (heen en terug) 15€ pp
en eten en drinken 15 € pp (betaling op de dag zelf). Aan zij die
van eventuele treinkor2ngen kunnen genieten of gra2s rijden,
vragen we om zelf voor hun trein2cket te zorgen.
Inschrijven is absoluut noodzakelijk voor 22 september bij Ann
Mellaerts (annmellaerts@telenet.be of 014/ 54 99 50) met
vermelding van het aantal personen, het vertreksta2on en of je al
dan niet voor je eigen trein2cket zorgt.
We hopen dat het een leuke VAW-uitstap wordt.
Ria
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WHISK(E)Y —VRIJDAG 25 OKTOBER
Is het nu whisky of whiskey? Hoe wordt whisk(e)y gemaakt?
Wanneer mag je whisk(e)y zeggen tegen een whisk(e)y? En wat
betekent ‘peated’?
Dat en nog weel meer gaan we allemaal leren op 25 oktober. En
als we dan wat meer weten over deze geestrijke drank gaan we
natuurlijk ook proeven. Het beloo, een leerrijke avond te worden.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 18 oktober 2013 bij
annmellaerts@telenet.be of op 014/ 54 99 50.
Kostprijs: 10 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden.
Aanvang: 20u in ’t PALOK
Ria

GISTEN BESTELLEN
De blaadjes aan de bomen beginnen weer te verkleuren en dat wil
zeggen dat het brouwseizoen weer daar is. Zoals andere jaren
zullen er weer gisten te koop zijn, nog steeds aan de
democra2sche prijs van 2,5 euro per buis:
Type Hapkin

Type Westmallle

Type Rochefort (Abdij II)

Type Achouﬀe

Type Leﬀe

Type Duvel (Belgian Strong Ale)

Type Kasteelbier

High Gravity

Gisten bestellen kan via mail op ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be tot
29 september 2013. De gisten worden begin oktober verdeeld.
Ria
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Opendeurdag VAW Geel
13 oktober 2013
vanaf 10u in het clublokaal

Afschaﬃng appelpersdag
Vanaf dit jaar zullen we geen gezamenlijke
appelpersdag meer houden. De fruitpers kan wel
ontleend worden bij Bart Blancquaert (zelfde
procedure als bij de bierbrouwinstalla2e).

AGENDA 2013
05 oktober 2013

Daguitstap naar Varsenare
(wijndegustatie)

15 en 22 oktober 2013

Regionale biercursus (Mol)

22 november 2013
6 december 2013
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Whisk(e)y
Berekenen stortingen, bieren proeven en
verkiezing ‘Amber’
Evaluatievergadering
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