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WESTELS VAWEETJE
Beste allemaal,
September, ik wil de herfst aankondigen, maar dat is wat snel.
Want ik zit op mijn terras, beschut in de schaduw…
Het nazomert dat het een lieve lust is, en volgende week ook nog.
Toch fijn dat de natuur voor wat extra vitamientjes zorgt. En
natuurlijk ook vitamientjes in ons glas, het is voor diegenen onder
ons die nog aan wijnbouw doen de tijd van naarstig werken.
En als de temperaturen het toelaten kan de bierbrouwer ook weer
aan de slag.
Heel belangrijk nieuws! Er is weer een regionale bierbrouwcursus in
PALOK. Voor meer uitleg hierover het krantje tot op het einde lezen,
en vooral, je buren, vrienden en familie warm maken om in te
schrijven.
Wees even zo speels als een vrolijk kind. Zie!
Gewoon naar de zon in de lucht.
Het leven is zoals je er zelf naar kijkt.
Met positiviteit.
Wees vrolijk en vooral in je element.
Nu is wat je krijgt.
Nu is jouw moment.
Ann

Verantwoordelijke uitgever:
Ann Mellaerts
Aarschotsesteenweg 71 bus 1.3
2230 Herselt
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Bank: BE77 7333 5302 3042

BIERPROEFAVOND
30 SEPTEMBER 2016
Trappist or not trappist, that’s the ques%on
Zoals al lang aangekondigd gaan we ons op vrijdag 30 september
verdiepen in de wereld van de trappistenbieren. Er komen er hoe
langer hoe meer bij maar zijn dit allemaal wel trappisten?
Erik Van de Perre van Zhytos komt ons dit allemaal uit de doeken
doen en natuurlijk gaan we de echte trappisten ook proeven.
We stellen deze
sympathisanten.
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Deelname: 10 euro voor VAW-leden en 15 euro voor niet-leden.

Inschrijven is noodzakelijk en kan gebeuren bij Ria op
ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be of op 0476204308 tot en met 25
september 2016.
Aanvang: 20u in ’t PALOK.
Ria
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REGIONALE BIERBROUWCURUS
18 EN 25 OKTOBER 2016

EINDEJAARSVERGADERING
2 DECEMBER 2016
Op een warme nazomerdag een tekstje schrijven over een
ac%viteit in december, het moet kunnen!
We nodigen iedereen uit op 2 december voor de
eindejaarsvergadering. Met een aperi%e<e bij de vuurkorven en
een hap(je) bij zelf meegebrachte bieren en wijnen, wordt het
een gezellige avond waar we kunnen terugblikken op het voorbije
jaar. Afspraak op 2 december 2016 om 20u in Palok, inschrijven
bij Ann tegen 23 november, €10 per persoon.
Lut
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AGENDA 2016
30 september 2016
18 en 25 oktober 2016
2 december 2016

Trappisten Zythos (Palok)
Regionale biercursus (Palok)
Eindejaarsvergadering (Palok)

Biergisten
Het brouwseizoen is in aantocht en volgende gisten
kunnen worden besteld:
Type Chimay, Type Rochefort (Abdij II), Type Omer,
Type Duvel (BSA), Type Westmalle, Type Achouﬀe,
Type Kasteelbier, Beamisch stout.
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Redac%e en lay-out: Hugo Verreycken

Bestellen kan bij Ria (ria.vanhoudt@bio.kuleuven.be)
liefst voor 30 september. De gisten zullen klaar zijn
tegen midden oktober, ze kosten nog steeds 3 euro
per buis. Veel plezier ermee.

