
Beste vriend amateur - brouwer,

Het is weer tijd geworden om aan ons volgend brouwseizoen te denken.

Daarom deze oproep om uw bestelling van mout en hopbloemen door te geven.

De brouwers die reeds enige ervaring hebben kunnen een raming maken van de hoeveelheden die zij denken 

nodig te hebben. Wegens de beperkte opslagcapaciteit in de club, vragen wij dat iedereen de bestelde mouten 

per 25 kg. en hopbloemen bij het begin van het brouwseizoen zelf opslaat.

Om de hoeveelheden mout die we dienen te bestellen beter te kunnen inschatten vragen wij U ook 

onderstaande rechter tabel in te vullen. ( mouten verpakt in kleine hoeveelheden )

Deze mouten zijn eveneens beschikbaar op de mout- en hop afhaaldag.

Ook dit jaar, bestel ook je vloeibare gisten nu, dat zal ons veel tijd en moeite besparen.

De mouten die wij verdelen zijn afkomstig van mouterij DINGEMANS,  ze zijn ontstoft en ontdaan van onreinheden.

De hop die we gaan bestellen komt rechtstreeks uit de streek van Hallertau - Mainburg en is van prima kwaliteit.

Het type is Hallertau Tradition  geperste bloemen ( alfa ± 7 ). Hij zal verpakt worden per ± 500 gr

Ook het type Saaz - geperste bloemen zal beschikbaar zijn,     Deze zal verpakt worden in 250 gr.

Vanaf dit jaar zijn onze hoppen terug beperkt,

Vriendelijk verzoek per kerende onderstaand strookje terug te sturen of op een vrijdagavond in het clublokaal af te
geven, ten laatste 23 September 2016 .

De mouten en de hoppen zullen beschikbaar zijn op zaterdag 5 november, vanaf 13h tot 16h.

Verzendadres:     Vangenechten J.      Laar  187    2440 Geel

E-mail:                     Jos@vaw-geel.be (wachten op bevestiging anders bellen naar 014/58.00.58)

…………………………………………………………………………………………………………………………...…

Ondergetekende ................................................................................... bestelt

………… Af te halen bij levering Mijn vermoedelijke hoeveelheden  

………… x 25 Kg. Pilsmout " van de andere moutsoorten verpakt

in kleine hoeveelheden :

………… x 25 Kg. Palemout " ( Deze hoeveelheden eveneens 

………… af te halen op zaterdag 8 november)

x 25 Kg. Munchenermout "

………… ………… x 5 Kg. Pils

………… x 25 Kg. Ambermout "

………… x 5 Kg. Pale

………… x 25 Kg. Tarwemout "

………… x 2 Kg. Munchener

………… x 25 Kg. Cara 20 mout "

………… x 2 Kg. Tarwe

………… x 25 Kg. Cara 50 mout "

………… x 2 Kg. Amber

………… x 25 Kg. Cara 120 mout "

………… x 2 Kg. Cara 20

............… x 500 gr. Hopbloemen Hallertau Tradition

………… x 2 Kg. Cara 50

…………. x 250 gr Hopbloemen Saaz            

………… x 2 Kg, Cara 120

Vloeibare gisten:

…………. x Abdijgist (type Westmalle)

…………. x Gevallen engel (type Duvel))

…………. x Rochefortgist

Tel.: ………………………………

Datum ……../……../ 2016

E-mail: ……………………………….…………


