Nieuwsbrief Januari 2016
Voorwoord:
Beste wijnmakers en bierbrouwers de eerste dagen van het
nieuwe jaar zijn al reeds gepasseerd. We hebben het jaar
afgesloten met een groot verlies van Marc Brees.
Marc wij danken je voor de grote steun die je in de gilde was.
Je stond altijd klaar met raad, als wij weer eens niet wisten hoe
een brouw of wijn probleem moesten oplossen, maar jij stond ook
altijd op eerste rij als er gewerkt moest worden.
Wij zullen je missen.
Het bestuur

Lidgeld 2016
Voor verschillende mensen zal dit de laatste nieuwsbrief zijn die ze ontvangen.
Wij hebben jullie lidgeld nog niet mogen ontvangen en dus kan je geen gebruik
meer kunnen maken van de faciliteiten van de gilde.
Ben je het vergeten geen probleem snel betalen op rekening nummer:
Iban:
bic:
Vermelding lidgeld 2016 en je naam

Verslag van de activiteiten
27/11 Bezoek aan wijnbouwer
Maaslander
Vrijdagavond vertrek om 19u aan de gilde,
sommige zijn al
rechtstreeks gegaan.
In Rotem werden we
dadelijk hartelijk ontvangen
Jan Timmermans die met
harsttocht vertelde over zijn
passie wijn maken. Hoe hij
er toe gekomen was om een meng wijn te maken van
appel en druiven. De wijnen zijn een mengeling van +- 80
appelwijn en 20% druivenwijn.
Hiermee maakt hij een 5tal verschillende variëteiten.

Na de uitleg kan het belangrijkste
het proeven van de wijn er was zelfs
een kaasplankje voor iedereen
voorzien
. Alle wijnen waren lekker, sommige
geraakte het niet eens over welke
wijn nu het lekkerste was.
Dit was een leuke gezellig wijnavond.
Voor mensen met passie voor wijn en
bier.

Extra les bierbrouwen.
Door de moeilijkheden die we gehad hebben met de mail en website waren en
enkele mensen die zich ingeschreven hadden voor de nieuwe cursus bierbrouwen
niet uitgenodigd. Maar zoals we de problemen met de mails en website opgelost
hebben heeft Stefan zich nog eens extra gegeven om voor deze 4 personen extra
lessen te organiseren zodat ze samen met de andere vorige week zaterdag
meekonden voor de 1ste keer te brouwen.

11/12 Proeven kerstbieren
Lekker gezellig samen in de gilde proeven van een
selectie van 7 kerstbieren waarvan 1 van onze
gilde. Eventjes bijpraten de bieren proeven in
kleine glaasjes zodat we van ze allemaal konden
genieten zonder schrik te hebben voor de
mannetjes met de blauwe strepen (nee geen
smurfen).
Een gezellige avond met assortiment van verschillende bieren van blond tot
donker en van hoppig tot zeer kruidig.

Bokrijk Winteravonden 26-30/12
Een rare editie van onze
winteravonden in Bokrijk, wat zeer
mooi gestart was werd abrupt van
sfeer veranderd door het overlijden
van Marc. Wij willen toch iedereen
extra bedanken die deze avonden zijn
komen helpen we weten dat het
moeilijk was. Maar stoppen zou Marc
ook niet gewild hebben. Ik kan je wel
vertellen dat het qua verkoop wel een
zeer goed editie was.

Voorlopig (nog niet volledig extra’s volgen).

Jaarprogramma 2016
Januari

16/01 Brouwdag nieuwe brouwers
30/01 Brouwen voor de gilde.

Februari

12/02 Italiaanse avond (pasta en saus maken door Gabriel Profeta)
26/02 Traktatie medewerkers 2015 (’t Stookkot Stevoort Hasselt)

Maart

11/03 Algemeen vergadering + uitleg over website (op locatie)
19/03 Bottelen wijn (voormiddag)

April

15/04 Zelf pralines maken.
23/04 receptie confrerie van het Haspengouws fruit.

Mei

13/05 Les avond Geuze bieren
21/05 Japanse namiddag Overrepen

Juni

18/06 poetsdag
25/06 gilde feest

Juli

10/07 Dag van de kers
22 tot 13/08 Gilde gesloten

Augustus

gesloten tot 13/08
21/08 brouwsesie toetelfeesten

September 10/09 Uitleg brouwen Bokrijk
16-18/09 Dag van het eetbaar landschap Brouwen Bokrijk
Oktober

1/10 Plukken hoogstam appels
8/10 appelpersdag
15/10 Jeneverfeesten

November

11/11 Koken met bier

December

3-4/12 2 daagse gildereis
26-30/12 winteravonden Bokrijk

Veel brouw en vinifiëer plezier.
Het bestuur.

