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Geel, 31 oktober 2016 

Beste gildeleden 
 
De lessen bierbrouwen voor beginners zijn ook dit jaar weer een groot succes. Meer dan 50 deelnemers uit de 
regio (Geel, Mol, Ham, Olen en Westerlo) luisterden naar de deskundige uitleg van onze lesgever Jan Lievens. Nu 
nog de praktijklessen, en dan kunnen zij aan de slag. 
Appelsap en appelwijn zullen volgend jaar weer rijkelijk vloeien. De appelpers van onze gilde heeft weer 
verschillende duizenden kilo’s appelen verwerkt. Zowel tijdens de opendeurdag als op de extra voorziene dagen, 
konden onze leden hun overtollig fruit omzetten naar puur natuur.  
 
Koken kost geld, daarom beginnen we met …. 
 
Lidgeld 2017 
Het einde van het jaar is ook het tijdstip om uw lidmaatschap te hernieuwen. Vanwege de drukkosten van het 
VAW-magazine is het lidgeld dit jaar verhoogd. Het lidgeld voor Saters en Bacchanten-Geel bedraagt minimaal 30 
€ voor leden, bijleden betalen 10 €. Als u dit in orde brengt voor 31 december blijft alles doorlopen zoals voorheen: 
ledenbrieven, VAW-krantje en de talrijke voordelen die u geniet als lid van onze gilde, zoals daar zijn: gebruiken en 
lenen van materialen voor wijnmaken en bierbrouwen (bv. brouwketeltjes, schrootmolen, …), samenaankoop van 
grondstoffen. Voor diegenen die afgelopen weken reeds betaalden (aan winkeltoog of bv. bij brouwcursus) is het 
lidmaatschap natuurlijk in orde voor 2017. De jaarkalender met een waaier aan activiteiten, ongetwijfeld voor elk 
wat wils, kan u binnenkort verkrijgen aan de winkeltoog of kan u dan vinden op onze website www.VAW-Geel.be. 
Hoe uw lidgeld betalen: via overschrijving op rekeningnummer BE20 8600 0769 9556 en BICcode NICABEBB, of 
betalen aan de winkeltoog (let op, vrijdag 16 december is de winkel de laatste maal dit jaar open) 
 
Gezamenlijke aankoop mout en hop 
Op zaterdag 5 november gaan we mout en hop verdelen. Tussen 13u en 16u kan je je bestelling komen afhalen. 
Wil je een handje toesteken? Neem vooraf contact op Frans Boonen, Frans@VAW-Geel.be, 014851230. 
 
Ledenfeest 
Een niet te missen gezellige tafelavond. We presenteren u:  

 
Aperitief 

Paprikaroomsoep. 

  
Scampi tikka massala 

Kip provençale 
Zalm met prei en mosterdsaus 

Varkenshaasje champignonsaus 

  
Boontjes met spek 
Gebakken witloof 

Erwten en wortelen 

  
Gratin en kroketten 

  
Desserten 

  
Koffie 

Huiswijn en –bier 
 

Iets om niet zomaar aan u voorbij te laten gaan. U kan nu inschrijven. Niet te lang 
wachten. 
Waar en wanneer: In ons gildelokaal op ten Aard op zaterdag 19 november om 19u. 
Deelnameprijs: € 30 per persoon. Eten, drank, een warm lokaal en gezelligheid 
inbegrepen 
Info en inschrijving: Aan de winkeltoog of bij Jef Vennekens, Jef@VAW-Geel.be, 
014850786 
 

http://www.vaw-geel.be/
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Wijnproeven ‘Portugese wijnen’ 

Deze activiteit is nieuw en staat niet vermeld in de jaarkalender. Daniel Vieira 

(een Portugees) komt ons zijn aanbod presenteren. Hier een voorsmaakje. 

‘In de Portugese groene velden groeien sappige druiven. Deze worden 

voorbereid op een traditionele manier, door professionele handen met slechts 

één doel: lekkere, kwaliteitsvolle wijnen produceren. 

We importeren en exporten wijnen en delicatessen uit specifieke regio’s van 

Portugal. Onze producten zijn lekker, uniek en vertegenwoordiger van de Portugese cultuur. 

De warme en unieke smaken zorgen voor een heerlijke opwarming van het koude Belgische klimaat.  

We zijn een bedrijf dat zich toelegt op import en export van wijnen uit specifieke regio’s van Portugal en van andere 

Portugese traditionele specialiteiten die al even lekker en uniek zijn en van de Portugese cultuur vertegenwoordig.’ 
Waar en wanneer: In ons gildelokaal op zaterdag 26 november om 20u. 
Prijs: deelname is gratis 
Info: Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058. 
 
Feestelijk koken (met wijn) voor de feestdagen.   
Wil je nog een ideetje opdoen voor uw kerstmenu. Ongetwijfeld kan je op deze kookles één en ander opsteken. 
Schrijf tijdig in zodat Greet de nodige voorbereidingen kan treffen. 
Wanneer en waar: dinsdag 6 december om 19h, in ons gildelokaal op Ten Aard. 
Prijs: de kosten van de ingrediënten worden verdeeld onder de deelnemers. 
Info en inschrijving: Greet Van Dyck: Greet@VAW-Geel.be, 014/58.58.66 of aan de winkeltoog.  
Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 25 november 
 
Bierproefavond 
De laatste bierproefavond van dit jaar gaat door op vrijdag 9 december. De kans om uw bieren te proeven en te 
bespreken, vooraleer je een fles onder de kerstboom zet. 
Waar en wanneer: in ons gildelokaal om 20 h op vrijdag 9 december. 
Prijs: deelname is gratis. 
Info: Dominique@VAW-geel.be 
 
Warme wijn avond 
We sluiten het jaar af met onze traditionele en gezellige ‘warme wijn avond’. U kan een haring of pens nuttigen, 
samen met een warm wijntje of een biertje, en misschien nog iets straffer. Koffie en gebak staan, zoals de traditie 
het wil, voor u klaar. Dit alles in de gezellige omgeving in ons lokaal. U krijgt een laatste kans voor de inkopen voor 
de kerstperiode. Let op, op vrijdag 6 januari 2017 is ons lokaal en de winkel terug open.  
Wanneer: vrijdag 16 december vanaf 19h30, in ons gildelokaal op Ten Aard. 
Prijs: gratis inkom, haringen en pensen ter plaatse te betalen. De rest regelen we met de milde steun.  
Nagerechten: Diegenen die voor een nagerecht willen zorgen, kunnen dit melden aan Eddy@VAW-Geel.be, 
Greet@VAW-geel.be of aan de winkeltoog. Zo kunnen we ook dat in goede banen leiden. 
 

 
Opgelet:  
 
Op vrijdag 11 november, wapenstilstand, is ons lokaal gesloten. 
 
 
 
 

 
De hendel van één van onze brouwstelletjes 
 
Wie gaat er op zoek? 
 
 
 
 

 
 
Vriendelijke groeten 
Het bestuur van Saters en Bacchanten Geel 
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