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WESTELS VAWEETJE
HOP EN BIER — VRIJDAG 3 APRIL
Zoals reeds aangekondigd wordt dit een avond waarop we alles gaan
leren over hop en het gebruik van hop in bier. De nieuwe hype is
natuurlijk ‘dry hopping’ maar wat is dit juist, hoe doen we dat in de
prak jk en hoe doseren we dit? Alles komt aan bod.
Daarna gaan we ook biertjes proeven, commentaar geven en leren uit
elkaars brouwsels. Breng alvast een paar proevers mee, ook je
mindergeslaagde (als je die hebt), en vergeet je brouwschema niet. Het
wordt een leerrijke avond voor brouwers en andere geïnteresseerden.
Aanvang: 20u in ‘t PALOK
Ria

KOOKAVOND — VRIJDAG 5 JUNI
Koken met bier, koken met wijn, koken met Lief, … We hebben al veel
gedaan maar nu gaan we ‘koken met Chris ne’. Het is tegen dan al
juni en het zomerse zal zeker in het menu zi#en. Zuiders,
mediterraans, … lekker en gezond.
Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informa e volgt in het
volgende krantje.
Ria
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AGENDA 2015
3 april 2015

Iets leerrijks over bier (Palok)

5 juni 2015

Kookavond (Palok)

7 augustus 2015

Wandeling (?)

2 oktober 2015

Zythos (Palok)

4 december 2015

Eindejaarsvergadering (Palok)

EVALUATIE QUIZ-KAASAVOND
Vier ploegen hebben de strijd gestreden op onze quizavond: ’t
Alterna ef, De beste, Oeps en De ﬂinkste. Vragen over bier, wijn,
wetenschap, actualiteit, …. passeerden allemaal de ronde maar
het was vooral de ‘grote vragenronde’ die de quizzers mooi
bezighield. Ondertussen genoten we met z’n allen van het lekkere
kaasbuﬀet. ’t Werd nog spannend naar het einde toe maar net
zoals vorig jaar ging ’t Alterna ef met de hoofdprijs lopen.
Proﬁciat!
En om jullie nog even terug in de ban te brengen van het
Einsteinvraagstuk: op de volgende pagina vinden jullie nog eens
de opgave “Wie heeB de vissen?”
Ria
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EINSTEIN VRAAGSTUK

De feiten :
Er zijn 5 huizen in 5 verschillende kleuren.
Elk huis wordt bewoond door een persoon van een verschillende
na onaliteit.
Elke persoon drinkt een bepaalde drank, rookt sigaren, en houdt een
huisdier .
Ze hebben allen een verschillend huisdier, roken een ander merk
sigaren en drinken allen een verschillende drank.
De vraag is: “Wie hee vissen?”
Tips:
De Belg woont in een rood huis
De Zweed heeB een hond als huisdier
De Deen drinkt thee
Het groen huis staat links van het wi#e huis
De eigenaar van het groene huis drinkt koﬃe
De persoon die Pall Mall rookt kweekt vogels
De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill
De bewoner van het middenste huis drinkt melk
De Noor leeB in het 1e huis
De persoon die Blend rookt woont naast de persoon die ka#en heeB
De persoon die paarden houdt woont naast de persoon die Dunhill
rookt
De eigenaar die Blue Master rookt, drinkt bier
De Brit rookt Prince
De Noor woont naast het blauwe huis
De persoon die Blend rookt heeB een buur die water drinkt
Ria
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Epiloog!
Ik dacht, weer een voorwoord,
Wat gaat de tijd snel.
Natuurlijk, het is niet altijd gemakkelijk om
Die eerste bladzijde van ons boekje te vullen.
Maar ik kan er niet echt onderuit, of toch wel?
En ik heb dan mijn voorwoord,
Waarvan mij ooit iemand vertelde,
'Het voorwoord is het voorrecht van de voorzitter'
Vervangen door een 'nawoord'.
Ik hoop dat het krantje jullie weer wat bijbrengt over onze club.
En zoals je nu al wel weet is ons bestuur
twee mensen rijker geworden.
Wat ik een beetje wens is dat jullie meedoen en meegenieten
van ons programma.
Er staan leuke dingen te gebeuren .
Ik wens jullie een fijne lente
En bij leven en welzijn
Tot de volgende!
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