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WESTELS VAWEETJE
Beste allemaal,
Het is even geleden dat er nog een nieuwsbrief in je bus
terechtkwam !
Ondertussen ging het leven gewoon zijn gang,
zelfs de zomer loopt stilaan op zijn einde,
de herfst ruik je al van ver.
Binnen de gilde is het jaarprogramma ook bijna afgewerkt.
Onze laatste activiteit was onze opendeurdag,
wat een pech, ik denk dat de eitjes bij de Clarissen
hun werk niet meer naar behoren doen,
regen en wind waren van de partij.
Het gevolg laat zich raden, weinig bezoekers,
weinig vertier, weinig verteer
en een kassa waar eerder geld uitgaat dan binnenkomt.
Maar, ik wil de mensen die komen helpen zijn bedanken
en voor hen volgt nog een aangename 'dankuwel'.
De morgen is nevelig
Dauw hangt aan de takken als pareltjes
Oranje gloed vervangt groene frisheid van de zomer
Schuwe reetjes komen piepen
Tussen de takken van de bramen
Mooi is hij
Die in aantocht is
Verantwoordelijke uitgever:
Ann Mellaerts
Aarschotsesteenweg 71 bus 1.3
2230 Herselt
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Bank: BE77 7333 5302 3042

De herfst.
Ann

UITSTAP NAAR HET LAND VAN HERVE 11 OKTOBER 2014
Om 10u30 doen we een ontdekkingsetappe van de kaas van
Herve, topproduct van de streek. We bezoeken de kaasmakerij Le
vieux moulin, een van de twee laatste kaasproducenten met
rauwe melk die de beschermde oorsprongsbenaming ‘Hervekaas’
mogen dragen.
Tussen 12 en 13u worden we verwacht bij de microbrouwerij
Grain d’Orge in Hombourg, in het
drielandenpunt.
Daar bezoeken we de brouwerij
met degusta0e en krijgen we een
lokale specialiteit als lunch.
Als dank voor de hulp bij de
opendeurdag mogen de helpers
en hun partners gra s mee, voor de andere leden is de
deelnameprijs 20 euro per persoon.
Carpoolen: Parking Abdij Tongerlo vertrek om 9.00 uur.
Inschrijven voor 4 oktober bij Didier (didier@vaw-westerlo.be of
op 0477/356158).

Didier
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BIEREN PROEVEN MET ZYTHOS —
VRIJDAG 31 OKTOBER
Op vrijdag 31 oktober gaan we nog eens bieren proeven. Eric Van
de Perre van Zythos zal ons weer wegwijs maken in de meest
gekke of speciale bieren. Misschien worden het die avond wel
halloweenbiertjes.
Zoals elk jaar zal hij ons weer weten te boeien met weetjes en
anekdotes. Het beloo@ opnieuw een gezellige en leerrijke avond
te worden. Wil je deelnemen, schrijf dan in voor 24 oktober bij
Ria op ria@vaw-westerlo.be of 0476/204308. Ook vrienden en
kennissen mogen deelnemen.
Deelnameprijs is €5 voor leden en €10 voor niet-leden.
Deze ac0viteit gaat door in het Palok om 20u00.
Ria
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AGENDA 2014
11 oktober 2014

Uitstap naar Het Land Van Herve

31 oktober 2014

Zythos op bezoek (Palok)

21 november 2014

Avondwandeling

12 december 2014

Evaluatievergadering (Palok)

Gisten
Het brouwseizoen komt er weer aan en zonder gist geen
bier….. Dit jaar zal er een beperkter aanbod aan gisten zijn
wegens verbouwingswerken en ik dus alles ‘buitenshuis’ moet
doen. De gisten die zeker nog besteld kunnen worden zijn:
Type Kasteelbier, Type Chimay, Type Rochefort (Abdij II), Type
Duvel (Belgian strong ale), Type Westmalle, Type Hapkin
Graag een mailtje naar Ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be met je
bestelling voor 30 september. De gisten (€3/buis) zullen
hopelijk klaar zijn tegen de vergadering van 31 oktober.
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