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Geel, 25 juni 2016 

Beste gildeleden 
 
“Op vrijdag 10 juni 2016 hadden wij onze bierproefavond: ‘nieuwe 
brouwers laten hun biertjes proeven’. Omdat deze avond ook een 
match op het EK gespeeld werd, verwachten we geen grote 
opkomst, maar... echte brouwers blijven niet thuis voor de voetbal 
. Met een opkomst van 22 proevers en 15 biertjes om te proeven 
werd het een zeer geslaagde en zware proefavond. ALLE 
BIERTJES die aangeboden werden waren SUPER LEKKER. Een 
pluim voor alle brouwers en al de leden die hen de knepen van 
het vak leerden. Missie zeker geslaagd!!!  
We proefden 10 blonde biertjes, 3 amber-kleurigen en 2 donkere 
biertjes. De alcoholpercentages lagen tussen 6,5° en 10°, voor ieder wat wils. 
Aan iedereen: dikke merci om ons te laten genieten van jullie lekkere brouwsels, hopelijk doen we dat nog eens 
over. Aan allen die erbij waren: bedankt, aan allen die er niet bij waren: spijtig voor jullie en hopelijk zijn jullie 

volgende keer ook van de partij ������🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻“.  

Tot zover Dominique over de geslaagde bierproefavond. 
  
Hier de activiteit voor volgende periode: 
 
Gezinsfietstocht met BBQ 
We fietsen dit jaar naar enkele leden van onze gilde richting van Olen. Het programma: een eindje fietsen aan een 
rustig tempo, een lekker wijntje, een verfrissend bier, een stukje eten, een gezellige babbel, … 
Wanneer en waar: zondag 21 augustus, in ons gildelokaal op Ten Aard. 
Inschrijving en vertrek: inschrijving vanaf 12u30, vertrek om 13u30 stipt. Wees tijdig op post. 
Deelnameprijs: € 12 euro voor leden, € 20 euro voor niet leden, 5 € voor kinderen tot 12 jaar. Versnapering, eten 
en drinken inbegrepen.  
Info: Jos, Jos@VAW-Geel.be, 014580058 of Frans, Frans@VAW-Geel.be, 014851230. 

 
Wijnreis 
De wijnreis gaat dit jaar richting Sint-Tuiden. Schrijf alvast de datum in je agenda. Hier al een beknopt schema, in 
een volgende brief krijg je hierover meer informatie. 

- Bezoek  "Bag in Box"  met wijndegustatie  Leuven 
- Bezoek aan begraafplaats "Margraten" kerkhof van gesneuvelde Amerikanen meer dan 8300 graven. 
- Restaurantbezoek in Voeren 
- Bezoek aan "Pietershof" met degustatie 
- Bezoek aan wijngaard "Sint Martinus" 

Wanneer: zaterdag 24 september. 
Info: Jos, Jos@VAW-Geel.be, 014580058 
 
Bierproefavond  
De volgende bierproefavond gaat door op vrijdag 9 september? De kans om uw bieren eens eerlijk te evalueren. 
Om in de stemming te komen kan je het verslag van vorige bierproefavond nog eens opnieuw lezen. 
Waar en wanneer: in ons gildelokaal om 20 h op vrijdag 9 september. 
Prijs: deelname is gratis. 
Info: Dominique@VAW-geel.be 
 
Bierreis 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de bierreis naar o.a. brouwerij De Rijck 
te Herzele en brouwerij Slaghmulder te Ninove.  
Wanneer: donderdag 7 juli. Opgelet, vertrek om 8.00u stipt. 
Deelnameprijs: leden € 55 – niet leden € 60. Alles inbegrepen, de broodjes en het 
drankje ’s morgens op de bus zijn er niet meer bij, dus goed ontbijten voor je vertrekt. 
Inschrijven: Aan de winkeltoog. De inschrijving is definitief na betaling. Ten laatste 
een week voor de reis worden de inschrijvingen afgesloten, om de nodige administratie te kunnen afwerken. Dus 
niet meer aarzelen. 
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Gezamenlijke aankoop krieken 
Dit jaar bieden we u een mengeling van krieken aan, hoofdzakelijk bestaande uit Gorsem en een kleiner deel 
Kelleries. Het is immers zeer moeilijk (bijna onmogelijk) om een goed prijs-kwaliteit te bekomen. 
Info en bestelling: aan de winkeltoog of Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014/580058 
Prijs: voorschot 0,5 euro per kg bij bestelling, afrekening bij afhaling. 
Leverdatum: rond half juli, u wordt telefonisch op de hoogte gebracht. 
 
Gezamenlijke aankoop mout en hop 
Bierbouwers, in bijlage vindt u het bestelformulier voor mout en hop. Smeed tijdens de vakantie uw plannen voor 
het volgende brouwseizoen, zodat je ten laatste begin september uw bestelling kan doorgeven. 
Prijs: De prijzen van mout en hop worden bepaald door de markt. Wij proberen door samen aan te kopen de prijs 
zoveel mogelijk te drukken.  
Info over mouten en hoppen: Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058 of Frans Boonen, 
Frans@VAW-Geel.be, 014851230.  
 
Gezamenlijke aankoop druiven 
De blauwe druiven die we dit jaar aanbieden zijn Merlot en Montepulciano. Bestel tijdig zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. 
Info en bestelling: aan de winkeltoog of Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058 
Prijs: voorschot 0,5 euro per kg bij bestelling, afrekening bij afhaling. 
Leverdatum: begin tot half september, u wordt telefonisch op de hoogte gebracht. 
 
Gezamenlijke aankoop druivensap Moezel 
De witte druivensappen die u kan bestellen zijn: Muller Thurgau, Kerner en Riesling. 
Info en bestelling: aan de winkeltoog of Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058 
Prijs: voorschot 0,5 euro per liter bij bestelling, afrekening bij afhaling. 
Leverdatum: eind september tot begin oktober, u wordt telefonisch op de hoogte gebracht. 
 
Bierbrouwen voor beginners 

De theorielessen nu plaats in Westerlo. Omwille van het succes van onze 
opleiding tot volwaardig hobbybrouwer is tijdig inschrijven wenselijk. 
Hoe gaat het in zijn werk:  

 2 theorielessen: op dinsdag 18 en 25 oktober van 20u tot 
ongeveer 22u30 in Westerlo. De juiste locatie wordt nog 
meegedeeld. 

 Praktijkdag: in de lokale gilde (Geel, Mol, Olen, Westerlo, Ham), afspraken 
worden gemaakt tijdens de theorielessen  

Deelnameprijs: € 20 voor de lessenreeks. Hierin zijn cursustekst en proevertjes 
inbegrepen. Bij aanvang van de praktijkles wordt gevraagd om lid te worden van de gilde. 
Meer info: 

 Of: contacteer de bestuursleden van de plaatselijke gilde 

 Of: via mailadres vragenbier@vaw-geel.be 

 Of: google ‘VAW bier wijn’ 
 

 
Bierkeuring te Ham 
De gilde van Ham organiseert in augustus een bierkeuring. Wil je je bieren laten keuren, 
of voel je je geroepen om zelf mee de bieren te keuren en te beoordelen? Je kan contact 
opnemen met VAW ‘De Hamse Persers’, dehamsepersers@gmail.com 
Te keuren bieren: Per bier moet je 2 x 75 cl (of 4 x 33 cl) binnenbrengen vergezeld van 
het brouwschema. 
Deelnameprijs: € 3 per bier 
Keuringen: waar en wanneer: In Ham op 10, 11 en 12 augustus.  
Voor inschrijving van de bieren en/of deelname als keurder contacteer: dehamsepersers@gmail.com 
 
9 juli : Vlaanderen feest! 
Op de Markt van Geel kan je die namiddag mee komen proeven van amateurbieren die speciaal geselecteerd 
werden voor een mini-competitie. Ook VAW-Geel doet er aan mee. Vorig jaar eindigden we  4de, dus het kan nog 
beter. Kom mee proeven en steun het beste bier van 2016 in Geel ! 
 
De sleutel van de moutmolen 
 
 
Vriendelijke groeten 
Het bestuur van Saters en Bacchanten Geel 
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