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Geel, 7 januari 2017 

Beste gildeleden 
 
 
Het bestuur van onze gilde wenst u, uw familie en vrienden een voorspoedig 2017, en veel vreugde in 
onze boeiende hobby: het maken en proeven van wijnen, bieren, likeuren en kaas.  
 
In bijlage vindt u een kalender met de activiteiten van 2017. Extra kalenders kan u verkrijgen aan de 
winkeltoog. Hier alvast een overzicht van de gildeactiviteiten voor het voorjaar. 
 
Bierproefavonden 
Ook dit jaar gaan we regelmatig samen onze bieren proeven. Zonder samen te proeven en te 
beoordelen, weet je immers niet welke richting je uitgaat met je bieren. Hier krijg je de uitgelezen kans 
om te weten waar je staat. 
Waar en wanneer: In ons gildelokaal op vrijdag 13 januari, vrijdag 11 februari en vrijdag 11 maart 
telkens om 20 h. 
Prijs: deelname is gratis. 
Info: Laat een seintje aan Dominique, zodat zij kan laten weten wanneer je de te proeven bieren best 
kan meebrengen. Dominique@VAW-geel.be 
 
Lidgeld 2017 
Uw lidgeld nog niet betaald? Dan is dit uw laatste ledenbrief. U kan natuurlijk deze situatie nog snel 
rechtzetten zodat alles mooi blijft verdergaan.  
Hoe uw lidgeld betalen: via overschrijving van 30€ (of 10€ als bijlid) op rekeningnummer BE20 8600 
0769 9556 en BICcode NICABEBB, of betalen aan de winkeltoog. 
 
Kookles met bier  
De feestdagen zijn achter de rug. Misschien even genoeg van kookpotten? Toch niet! Onze kookles met 
bier is, zoals we allemaal weten, een echte aanrader. Wees er tijdig bij! 
Wanneer en waar: dinsdag 31 januari om 19h, in ons gildelokaal op Ten Aard. 
Prijs: de kosten van de ingrediënten worden verdeeld onder de deelnemers. 
Inschrijving: Ten laatste op vrijdag 27 januari via Jef@VAW-Geel.be, 014/850786 of aan de winkeltoog. 
 
Wijnkeuren witte wijnen 
Voor wijn geldt hetzelfde als voor bier. Regelmatig samen proeven en de zelfgemaakte producten 
beoordelen en vergelijken. Op die manier kan je vooruitgang boeken. Ook niet ervaren proevers zijn 
welkom, u wordt op weg geholpen in deze boeiende materie. 
Waar en wanneer: In ons gildelokaal op dinsdag 7 februari. 
Prijs: deelname is gratis. 
Info: Jos Vangenechten, Jos@VAW-Geel.be, 014580058.  
 
Wijnlessen voor beginners  
In deze lessenreeks leren we de beginselen van het wijnmaken. De activiteit organiseren we in 
regioverband, dus samen met de gildes van Olen, Mol, Westerlo en Ham. 
De theorielessen: Wanneer en waar: zie in onderstaande folder 
De praktijkles: Wanneer en waar: Voor onze gilde gaat deze door op dinsdag 7 maart, in ons 
gildelokaal op Ten Aard, start om 20u. 
Prijs: 20 euro voor de drie lessen, te betalen bij de eerste les. 
Info en inschrijving: zie eveneens in de folder op de volgende bladzijde.  
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Lentewandeling  
Begin maart gaat de natuur terug ontwaken. We willen er als de eersten bij zijn. De wandeling gaat door 
in de omgeving van Westerlo. We starten aan het Boswachtershuisje. 
Wanneer: zondag 19 maart. 
Waar juist naartoe: In de volgende brief verneem je hierover de details. In ieder geval is er een 
tussenstop voorzien. 
  
Opleiding 
Men heeft in de media de mond vol van ‘levenslang leren’.  
Voila. Hier krijg je de kans om bij te blijven. Noteer alvast de datums van volgende lessen/opleidingen. 
Meer informatie krijg je in de volgende brief.  

- Dinsdag 14 maart: Ontzuren van wijn 
- Dinsdag 28 maart: Kaasles – kruiden 
- Dinsdag 25 april: Foute geuren – voor wijnmakers en bierbrouwers  
- Dinsdag 30 mei: Brusselse wafels met alles erop en eraan 
- Dinsdag 27 juni: Zomerse cocktails 

 
 
Vrijwillligers/helpers gevraagd 
De werking van onze gilde steunt volledig op vrijwillige inzet. Velen van jullie dragen reeds je steentje bij. 
Hiervoor zijn we zeer dankbaar. 
Om alle activiteiten vlot en gesmeerd te laten verlopen hebben we nog nood aan:  

- Keldermeesters, tappers 
- Helpers bij de klusjesdag 
- Klaarzetten en opruimen bij activiteiten zoals warme-wijnavond, fietstocht, ledenfeest, … 

Heb je interesse om ergens bij te springen, laat het ons weten. 
 
 
Vriendelijke groeten 
Het bestuur van Saters en Bacchanten Geel 
 
 
 


