
 

Saters- en Bacchantengilde ledenbrief  Tweemaandelijkse uitgifte van V.A.W. Geel september/oktoberi 2016 

Afgiftekantoor : 2440 Geel  Erkenningsnummer P309917 

VZW Saters- en Bacchantengilde Geel, Sasachtweg 6, 2440 Geel  Website : www.VAW-Geel.be 

Verantw. uitgever: Eddy Van Ballaer, Aardseweg 196, 2440 Geel 

 

Geel, 31 september 2016 

Beste gildeleden 
 

Op 9 juli werd door het 11-juli Comité te Geel voor de tweede 
maal de publieke keuring van de Geelse bierbrouwwedstrijd 
georganiseerd. Net als vorig jaar, nam  VAW-Geel ook deel aan 
deze wedstrijd. 
In 2015 werd deze met ‘vlag en wimpel’ gewonnen door onze 
peetvader, Jul Molenberghs. Dit jaar hebben wij het goede 
voorbeeld van Jul gevolgd. VAW-Geel heeft de tweede editie met 
onderscheiding gewonnen! 
We hadden onze ‘vernieuwde’ Gevallen Engel geselecteerd om 
deel te nemen. De brouwploeg van Greet (Greet, Dré, Carine, 
Jan, Lucia & Norman) heeft een tweetal jaren geleden het recept 
gemoderniseerd. De klassieke VAW-hopsoorten Hallertau & Saaz 
werden vervangen door de iets fruitigere hopsoorten East Kent Goldings en Fuggles. Het publiek kon op 
9 juli duidelijk deze vernieuwing appreciëren. Onze ‘Gevallen Engel New Style’ prijkte op het hoogste 
schavotje. 
Wil je ook genieten van deze nieuwe versie van onze Gevallen Engel? Er zijn nog enkele vaten 
beschikbaar. Deze zullen aangesloten worden tijdens de herfstopendeur tijdens het tweede weekeinde 
van oktober. 
 
Het najaar is traditioneel een drukke periode zowel voor de wijn- als biermakers. Volgende activiteiten 
staan gepland. 
 
Bierproefavond  
De volgende bierproefavond gaat door op vrijdag 9 september. De kans om uw bieren te evalueren en 
mogelijk bij te sturen. 
Waar en wanneer: in ons gildelokaal om 20 h op vrijdag 9 september. 
Prijs: deelname is gratis. 
Info: Dominique@VAW-geel.be 
 
Wijnkeuren rode wijnen 
We gaan de wijnen die jullie meebrengen proeven. Ook niet ervaren proevers zijn welkom, u wordt op 
weg geholpen in deze boeiende materie. 
Waar en wanneer: In ons gildelokaal op dinsdag 13 september om 20u. 
Prijs: deelname is gratis 
Info: Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058. 
 
Wijnreis 
We kondigden de wijnreis reeds aan in de vorige brief. Het programma is nu volledig uitgewerkt. Schrijf 
tijdig in zodat Jos nog de laatste schikkingen kan treffen. Zoals je hier kan zien, een reis om niet zomaar 
te laten passeren. 
- Bezoek  "Bag in Box"  met wijndegustatie dat gevestigd is op de Diestsesteenweg 367 in Kessel-lo 

nabij Leuven. Hier worden talrijke wijnen afgevuld zoals dat heet in “Bag in Box”. We proeven er een 
8-tal wijnen, waarvan 3 witte, 2 rosé en 3 rode. 

- Daarna gaan we op restaurantbezoek naar “Het Rode Bos” in Voeren. 
We arriveren daar rond 12u en hebben er de keuze uit 2 gerechten: 

 Een 250 gram grote schnitzel “Het Rode Bos” met een ouderwets bereide stroganoffsaus met 
wodka. 

of 
 Kabeljauwfilet met een basilicumsaus 
Om 13u30 ronden we ons middagmaal af en vertrekken we naar … (zie volgende bladzijde) 
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- De begraafplaats "Margraten", een militair kerkhof. 

Op deze enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland zijn ruim 
8.000 militairen begraven. Het merendeel is gesneuveld tijdens de 
bevrijding van het zuidoosten van Nederland in W.O. II en de 
opmars door Duitsland.  

- Rond 15u vertrekken we naar "Pietershof" bij de Familie 
Akkermans Janssens waar we een wijndegustatie gaan doen met kelderbezoek. De duurtijd 
bedraagt ongeveer 1 ½ uur. 

- Rond 17u is het dan tijd om huiswaarts te keren, maar niet recht naar huis. Aankomst in ons 
clublokaal rond 18u30 voor een broodmaaltijd. 

Wanneer: zaterdag 24 september, vertrek om 8u stipt aan ons gildelokaal op Ten Aard. 
Inschrijving: Via Jos@VAW-Geel.be, 014580058 of aan de winkeltoog. 
Uiterste datum van inschrijving: vrijdag 11 september 
Prijs: € 55 voor leden, € 60 voor niet-leden. 
 
Mosselavond 

Trek in een flinke portie mosselen met brood of een halve 
kip met appelmoes, vergezeld van een zelfgemaakte wijn 
of een prijsbeest van een bier? 
Wanneer: Zaterdag 8 oktober vanaf 19 uur 
Waar: in de verwarmde tent aan ons gildelokaal op Ten 
Aard. 
Inschrijving: ofwel door het bijgevoegde briefje af te 
geven samen met je betaling aan de winkeltoog van de 
gilde, ofwel bij Eddy Van Ballaer, eddy@VAW-geel.be, 
014852706 

Prijs: per persoon: mosselen: € 15, kip: € 7,5 
Uiterste inschrijvingsdatum: tot en met vrijdag 30 september. 
 
Opendeurdag/appelpersdag 
In bijlage vind je de strooifolder van onze volgende 
opendeurdag/appelpersdag. Aan de winkeltoog kan je 
extra exemplaren bekomen, die je kwistig kan uitdelen aan 
familie, geburen, vrienden en kennissen. Je mag de folder 
ook verspreiden via mail, facebook, twitter en van dat 
soort dingen.  
Wanneer: zondag 9 oktober vanaf 10h.  
Waar: in diezelfde verwarmde tent aan ons gildelokaal op 
Ten Aard.  
Helpers: Zonder helpers geen opendeurdag Steek 
daarom een handje toe. Je kan je naam opgeven aan de 
winkeltoog of de lijst invullen die op het prikbord hangt. 
Appels te persen? Opgeven samen met het geschatte gewicht van de te verwerken hoeveelheid aan 
Jos@VAW-Geel.be, 014580058 of aan de winkeltoog. Ook op zaterdag 1 en 15 oktober krijg je de 
mogelijkheid om appelen te persen.  
 
Gezamenlijke aankoop mout en hop 
Bierbouwers, bekijk aandachtig uw plannen voor het volgende brouwseizoen en bezorg ons zo spoedig 
mogelijk (d.w.z. ten laatste op 23 september) uw bestelling.  
Dit jaar kan u eveneens de vloeibare gisten bestellen en afhalen tijdens de ‘moutverdeling’. Zo bent u 
zeker dat de gewenste gist klaarligt, op het moment dat u de vlam onder de ketel aansteekt. 
Indien u de bestelling via mail doorstuurt, hou dan de bevestiging in de gaten, dan ben je zeker dat alles 
op de juiste plaats is terechtgekomen.  
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.  
Bestelling, uiterste besteldatum, afhaling: Zie het bestelformulier bij de vorige ledenbrief brief. 
Info over mouten en hoppen: Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058 of Frans Boonen, 
Frans@VAW-Geel.be, 014851230.  
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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 vinden nu plaats in Westerlo. Omwille van het 
succes van onze opleiding tot 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 is ‘Paloc 
Voortkapel Kapelplein 16, 2260 Westerlo.  

 Praktijkdag: in de lokale gilde (Geel, Mol, Olen, Westerlo, 
Ham), afspraken worden gemaakt tijdens de theorielessen. 
Voor de gilde van Geel gaat deze door op zaterdag 12 
november.  

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. 
Inschrijving:  

 een mailtje naar vragenbier@vaw-geel.be 

 De inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs van € 20 op rekening                         
‘BE30 8538 8839 1811’ van VAW-Geel met vermelding ‘cursus bierbrouwen 2016 + uw naam’. 

Meer info: 

 Of: spring eens binnen op onze opendeurdag op zondag 9 oktober. De brouwers van onze 
gildebieren geven je tijdens een demonstratie graag extra uitleg. 

 Of: contacteer de bestuursleden van de plaatselijke gilde 

 Of: via mailadres vragenbier@vaw-geel.be 

 Of: google ‘VAW bier wijn’ 
 
Datums om zeker in je agenda te noteren:   

Zaterdag 5 november:  mout- en hopafhaling 
 Zaterdag 19 november:  Ledenfeest Saters en Bacchanten 
 
 
Vriendelijke groeten 
Het bestuur van Saters en Bacchanten Geel 
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